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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A) PRESIDENTE

DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

 

 

Processo n.º 0800487-05.2021.8.20.5001.

Agravante: SINTE/RN.

Agravado: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e Outros.

 

 

 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO                                   

DO RIO GRANDE DO NORTE – SINTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

08.428.989/0001-40, neste ato representado pela sua Coordenadora Jurídica, como estabelece o estatuto da

entidade, com sede a Av. Rio Branco, 970, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59.025-002, na qualidade de substituto

processual dos professores, especialistas e funcionários da rede estadual de ensino, vem à presença de Vossa

Excelência, por intermédio de seus advogados regularmente constituídos (procuração em anexo e assinatura digital)

, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1.015 e seguintes do Novo Código de Processo Civil,

interpor o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

 TUTELA, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, tendo em

vista seu conteúdo impor inequívoco prejuízo aos direitos dos substituídos, e a fim de reparar o descumprimento do

 Plano de Retomadas as Atividades Presenciais, devendo ser intimado o Agravado, para, querendo, responder ao

presente Agravo.

 

 Outrossim, de acordo com o que dispõe o art. 1.017 do NCPC, anexa-se a cópia                                   

integral do processo, para a devida formação do instrumento:

Cópia da decisão agravada;

Cópia da certidão da intimação da decisão agravada;

Cópia da procuração outorgada aos advogados do Agravante;

Cópia da procuração outorgada aos advogados do Agravado;

Cópia de todos os dois processos conexos 0800487-05.2021.8.20.5001 e 0817547-88.2021.8.20.5001;
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 Declara-se a existência de todos os documentos descritos no inciso I, do artigo                                   

1.017, do NCPC.

 

 Advogam na ação de origem pelo Agravante:                                                                       CARLOS ALBERTO

MARQUES JUNIOR, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB/RN sob o nº 2.864, CARLOS

, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB/RN sob o nº 2.560 eGONDIM MIRANDA DE FARIAS

, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB/RNCARLOS HEITOR DE MACEDO CAVALCANTI

sob o nº 3.745,  brasileiro, casado,JOSÉ ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA,

Advogado inscrito na OAB/RN sob o nº 5.155, todos com endereço profissional na Avenida Jaguarari,

4203, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59064-500, fone: (84) 3615-4050, integrantes da sociedade 

, CNPJ 07.457.417/0001-27ADVOGADOS ASSOCIADOS GONDIM E MARQUES S/S , pelos

Agravados: a  MPRN - 78ª PROMOTORIA NATAL, com endereço na Avenida Marechal Floriano

Peixoto, Tirol, Natal – RN, , com endereço na Av. Sen. Salgado10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL

Filho, 2860-B - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-000 e o ,ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

com endereço para intimação através da sua Procuradoria na Av. Afonso Pena, 1155 - Tirol, Natal - RN,

59020-100.

 Declara-se que as peças acostadas são autênticas nos termos do artigo 425, IV,                                   

do Código de Processo Civil, e dentre as mesmas estão às cópias obrigatórias e essenciais ao

deslinde recursal.

 Requer desde já a aplicação do artigo 1.017, §3º, caso ausente qualquer das                                   

peças obrigatórias ou vício que comprometa a admissibilidade do recurso.

Termos em que.

Pede e espera deferimento.

Natal/RN, 13 de julho de 2021.

Carlos Gondim Miranda

de Farias

Carlos Alberto Marques

Júnior
 

Advogado - OAB/RN

2.560

Advogado – OAB/RN

2.864
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Carlos Heitor de Macedo

Cavalcanti

José Odilon Albuquerque de

Amorim Garcia

 
Advogado – OAB/RN

3.745
Advogado – OAB/RN 5.155

         

EMINENTES DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO

NORTE,

 

 

Processo: 0800487-05.2021.8.20.5001

Polo ativo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e Outros

Polo passivo -

Terceiro Interessado: SINTE/RN

 

 

 Das razões de AGRAVO DE INSTRUMENTO:                                   

 

 Doutos Desembargadores, a decisão agravada merece ser reformada.                                   

 

I – DO INGRESSO DO SINTE/RN NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO E FATOS

ENSEJADORES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

 

 De início cumpre esclarecer a esta Corte de Justiça Estadual como o SINTE/RN                                   

ingressou na lide, além dos fatos e fundamentos a seguir delineados:
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 Através da petição de ID “67392965” e seus anexos, no processo conexo de n.º                                    

, houve requerimento por parte do 0817547-88.2021.8.20.5001 SINDICATO DOS TRABALHADORES

 para figurar na lide como EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE -SINTE/RN

, o qual elencou motivos para impossibilidade do imediato retorno dasTERCEIRO INTERESSADO

aulas presenciais e ao final pugnou pelo indeferimento  da liminar requerida pelo Ministérioin totum

Público e no mérito pela improcedência integral da demanda.

 

 Ainda no Processo 0817547-88.2021.8.20.5001 foi proferida decisão de ID                                   

“67713538” onde o MM Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal verificou a conexão

entre as demandas e determinou a remessa dos autos eletrônicos à 2ª Vara da Fazenda Pública

.para que fosse reunido ao Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001, ora Agravado

 

 Pois bem Excelência, já no processo agravado, foi proferida decisão interlocutória                                   

concedendo em parte a medida liminar (ID 67966215), para determinar que “o Estado do Rio Grande do

Norte, no prazo de 48 horas, PERMITISSE o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de

ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de

forma HÍBRIDA, GRADUAL E FACULTATIVA, ficando a abertura e funcionamento das escolas da

rede privada condicionada ao cumprimento do que está determinado nos Protocolos Sanitários vigentes,

de modo que as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas e a abertura e

funcionamento das escolas das redes públicas estadual e municipais submetida aos respectivos

Planos de Retomada de Atividades Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários

e pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Estadual e

Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no item 2 do Documento Potiguar:

Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino

, e, ainda, devidamente implementados e cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitáriasdo RN

vigentes.

 

 Diante da Decisão em comento foi protocolado no Supremo Tribunal Federal a                                   

Reclamação (RCL) 47067 pelo ,SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO RN

com pedido de cassação da decisão da Justiça Estadual que deferiu parcialmente a liminar para o retorno

imediato das aulas presenciais no Estado do RN, pleito esse deferido pelo Exmo Ministro do Supremo

Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que cassou em 29/04/2021 a referida decisão da 2ª Vara

da Fazenda Pública.

 

 Os paradigmas de confronto invocados pelo SINTE/RN foram as decisões                                   

proferidas na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de

13/11/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), da relatoria do Min. Relator Alexandre de

Moraes.

 

 Conforme se extrai do julgado da referida Reclamação (RCL):                                   
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“No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu

parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao

§ 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de

cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o

Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços

públicos e atividades essenciais.

Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido nela formulado foi julgado parcialmente

procedente para assegurar a efetiva observância dos artigos 23,II e IX; 24, XII;

30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei13.979/20 e

dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA

COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E

MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus

respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas

legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de

distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino,

restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre

outras; sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas

restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.”

 

 O Ministro Alexandre de Morais prossegue:                                   

 

Como se observa, a dinâmica estabelecida pelo ato impugnado, ao impor ao Ente

Público a volta, ainda que de forma gradual, facultativa e híbrida, dos serviços

educacionais presenciais, acabou por esvaziar a competência própria do Estado

Rio Grande do Norte para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos

serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da

pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI

6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em

15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria.

Este esvaziamento ocorre não só em casos de determinação de afastamento de

medidas restritivas, mas também de sua imposição pelo Poder Judiciário, sem

embasamento técnico ou em confronto com as decisões gerais havidas pelo Poder

Executivo, em todos os âmbitos, visando a garantia da saúde e a continuidade dos

serviços públicos essenciais. Neste sentido: Rcl 46.230-MC, rel. Min. ROBERTO

BARROSO, decisão 26.04.2021. Diante do exposto, com base no art. 161,

parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO

PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado proferido

pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, nos autos

” (GRIFOda RCL 47067/RN , Ação Civil Pública 0817547-88.2021.8.20.5001.

NOSSO).
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 Pois bem Excelência mesmo havendo a decisão Id. 67713538 nos autos                                                                   

0817547-88.2021.8.20.5001, , e ainda a decisão da Reclamaçãodesde 16 de abril de 2021

Constitucional acima citada desde , o SINTE/RN na condição de terceiro Interessado29 de abril de 2021

devidamente habilitado, não foi devidamente intimado, bem como também não participou de

nenhuma audiência ocorrida após o seu ingresso, o que de fato no nosso ordenamento jurídico

.gera uma nulidade

 

 Mesmo assim, importante destacar que após o protocolo da petição da entidade                                   

representativa da educação no dia 08 de abril de 2021, houve uma audiência no processo agravado em 14

, onde foi resolvido o seguinte:de abril de 2021

 

“Após esclarecimentos iniciais feitos pelo MM. Juiz e dos debates realizados com

os presentes, se comprometeu o Estado do RN a:

a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório

circunstanciado, informando acerca das medidas adotadas em relação ao

cumprimento de todas as cláusulas do acordo extrajudicial, apontadas pelo

Ministério Público ao id nº 66515483 como descumpridas.

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das

atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno

.às aulas presenciais

Por fim, determinou o MM. Juiz que, em razão da existência da ação Civil Pública

de nº 0817547-88.2021.8.20.5001, em trâmite da 1ª Vara da Fazenda Pública de

Natal/RN, a Secretaria oficie ao referido juízo acerca da existência desta ação,

anexando ao ofício cópia do presente termo e da sentença homologatória

proferida nestes autos”.

 

 Em , o Estado do RN, então, anexou aos autos os documentos                                    22 de abril de 2021

de id nº 67916452 como forma de cumprimento do item “a”, acima mencionado, documentação que foi

complementada pela petição e documento de id nº 64343486 e em  ,12 de maio do mesmo ano

apresentou no processo o .Plano de Retomada de Aulas (id nº 68707402)

 

 O juízo  determinou a realização de                                     a quo audiência em 30 de junho de 2021,

, sendo ao final, proposto pelo magistrado a antecipação danovamente sem a presença do SINTE/RN

data do acolhimento dos professores para o dia 12 de julho de 2021 e o retorno das aulas para os alunos

no dia 19 de julho de 2021, na forma como consta no plano de retomada apresentado pela

.Secretaria Estadual de Educação

 

                                     O MP requereu ainda a avaliação da possibilidade de diminuição do tempo

entre as fases de retomada, o que ficou de ser visto no mesmo prazo pelo Secretário.
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 Em 11 de julho de 2021 foi proferida a decisão Agravada onde o MM Julgador de                                   

Primeiro Grau, ao contrário do que preceitua o Plano de Retomada de Aulas (id nº 68707402) e a

pedido do MP, assim decidiu:

 

“Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pelo Ministério

Público para determinar que a data inicial da Retomada da Aulas siga o plano

já apresentado nos autos, isto é, 19 de julho de 2021, alterando-se, contudo, o

prazo entre as fases de abertura para 14 dias, conforme fundamentação acima.

Intime-se o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Procuradoria Geral do

Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário

Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor

Getúlio Marques Ferreira para cumprimento da presente decisão. Cumpra-se.

NATAL/RN, 10 de julho de 2021. ARTUR CORTEZ BONIFACIO Juiz de

Direito”

 

 Sendo esses os fatos ensejadores ao Agravo de Instrumento, passaremos a                                   

discorrer acerca da procedência do mesmo.

 

II – DA TEMPESTIVIDADE:

 

 Apesar de não ter sido intimado da Decisão Agravada e de nenhum ato do                                   

processo após a conexão ocorrida desde 16 de abril de 2021, o que já gera a nulidade que será

abordada em tópico próprio, conforme se verifica nos expedientes do processo virtual, a decisão

agravada foi proferida em 11 de julho de 2021 (domingo), contados 15(quinze) dias uteis o prazo

para a interposição do Agravo de instrumento expiraria em 30 de julho de 2021.

 

 Portanto tempestivo é o presente Agravo de Instrumento.                                   

 

III – DO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO:

 

 Conforme dicção do novo Código de Processo Civil, restou estabelecido no                                   

artigo 1.015, as possibilidades para interposição do Agravo de Instrumento.
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 No caso dos autos, verifica-se a sua permissibilidade no inciso I, do artigo                                   

1.015, do NCPC, conforme abaixo transcritos:

 

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões

interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra

decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou

de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de

inventário.”(destacou-se)

 

 Em apertada síntese se faz necessário ressaltar que o presente agravo visa dar                                   

efetividade aos Decretos Estaduais que tratam da epidemia COVID-19 e principalmente ao Plano de

Retomada das Atividades Presenciais que veio em substituição aos Decretos, ora confrontado pela

decisão agravada que passamos a transcrever:

 

IV – DA DECISÃO AGRAVADA E SEU CONTEUDO DECISÓRIO:

 

  Trataremos, Excelência, primeiramente da questão do conteúdo decisório da                                   

decisão Agravada, demonstrando claramente que contraria Plano de Retomada das Atividades

Presenciais, o que efetivamente causa gigantesco prejuízo as partes substituídas, senão vejamos:

 

“DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto em desfavor do Estado do

Rio Grande do Norte, decorrente do não cumprimento do acordo homologado por

este juízo, por meio da sentença de id nº 64600252.

Em audiência realizada na data de 14 de abril de 2021, o Estado do RN se

comprometeu a:
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a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório

circunstanciado, informando acerca das medidas adotadas em relação ao

cumprimento de todas as cláusulas do acordo extrajudicial, apontadas pelo

Ministério Público ao id nº 66515483 como descumpridas.

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das

atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno

às aulas presenciais.

Em 22 de abril de 2021, o Estado do RN, então, anexou aos autos os documentos

de id nº 67916452 como forma de cumprimento do item “a”, acima mencionado,

documentação que foi complementada pela petição e documento de id nº 64343486.

Ademais, em 12 de maio, apresentou no processo o Plano de Retomada de Aulas

(id nº 68707402).

Acerca de tais informações, manifestaram-se o Parquet e a Defensoria Pública, em

11 de maio de 2021 (id nº 68608462) e em 25 de maio (id nº 69208683), em suma,

relatando o não cumprimento integral de parte das obrigações avençadas no

acordo extrajudicial já homologado e requerendo a fixação do prazo de 48 horas

para que o Governo adotasse as medidas necessárias à implementação da avença,

inclusive quanto ao estabelecimento dos marcos temporais para início do Plano de

Retomada de Aulas.

Após novas informações, este juízo determinou a realização de audiência em 30 de

junho passado, sendo ao final, proposto pelo magistrado a antecipação da data do

acolhimento dos professores para o dia 12 de julho de 2021 e o retorno das aulas

para os alunos no dia 19 de julho de 2021, na forma como consta no plano de

retomada apresentado pela Secretaria Estadual de Educação.

Sobre a proposta o Secretário Estadual de Educação ficou de se manifestar no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O MP requereu ainda a avaliação da possibilidade de diminuição do tempo entre

as fases de retomada, o que ficou de ser visto no mesmo prazo pelo Secretário.

Em 02 de Julho, foi apresentado o Ofício nº 1562/2021/SEEC – GS/SEEC –

SECRETARIO-SEEC destacando a impossibilidade de adiantamento do retorno

das aulas em 07 (sete) dias.

Houve manifestação do Parquet.

É o que importa relatar.

Decido.
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2 – RAZÕES DE DECIDIR

A análise da pretensão ora posta em juízo diz respeito especificamente à data de

retorno das aulas na rede pública de ensino, de forma também presencial, bem

como ao intervalo entre as fases destacadas no Plano de Retomada, apresentado

pelo Estado do RN nos autos da presente ação.

Considerando as informações prestadas a este juízo, por meio do Ofício

encaminhado pelo Secretário Estadual de Saúde, entendo que a antecipação da

volta, poderia, neste momento, acarretar alguns problemas para os próprios

estudantes e servidores da educação em termos de organização do espaço e da

rotina escolar, notadamente quanto à oferta de transporte e alimentação.

A regularização de tais serviços depende de ações administrativas, as quais já

estão em curso, mas naturalmente devem observância a alguns prazos legais, no

que tange à realização de procedimentos licitatórios, por exemplo, segundo pude

constatar da documentação por último anexada.

Assim, considerando as aduções do Poder Público, as quais considero pertinentes e

relevantes, e ainda que a diferença entre a proposta feita por este juízo em

Audiência, realizada na data de 30 de junho de 2021, e a proposta inicial feita pelo

Estado do RN, é de apenas 7 dias, ora entendo razoável refluir da proposta

anterior, até porque não observo dano irreparável na diferença apontada, ao

contrário talvez o não acatamento do planejamento de retorno da SEC por este

Juízo possa causar efetivos prejuízos à já tão prejudicada educação pública neste

tempo de pandemia. Desse modo, devem as aulas ser retomadas no dia 19 de julho,

seguindo o calendário já apresentado.

Contudo, no que diz respeito ao tempo estabelecido para avanço das fases

previstas no plano, entendo assistir razão ao Ministério Público ao requerer que o

lapso temporal considerado seja de 14 (quatorze) dias, tendo em vista o estado

avançado de vacinação, em termos etários – atualmente em 39 anos ou com

tendência a diminuir a idade da população geral – e da própria recomendação

expedida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, em Nota Informativa nº

16/2021, de 02 de julho, que afirma:

O planejamento de retorno às atividades educacionais deve ser realizado de forma

articulada com a Atenção Primária à Saúde (APS) do município, considerando esta

ser a ordenadora do cuidado, responsável pela vigilância no território e

articuladora das ações de promoção da saúde.

A volta às aulas presenciais deve ser gradual, por grupos de estudantes, etapas ou

níveis educacionais, em conformidade com protocolos produzidos pelas

autoridades sanitárias locais, pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e
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instituições escolares, com participação das comunidades escolares, considerando

as características de cada unidade educacional, observando regras de gestão, de

higiene e de distanciamento físico de estudantes, de funcionários e profissionais da

educação, com escalonamento de horários de entrada e saída para evitar

aglomerações, e outras medidas de segurança recomendadas.

A retomada das aulas de forma gradual, por meio de rodízio, de acordo com

percentual e periodicidade estabelecidos em conjunto entre o Sistema de Ensino e

os órgãos de Saúde e Comitê de Especialistas, a depender do número de estudantes

de cada escola, garantindo a segurança da comunidade escolar, de forma a

organizar as turmas com menos estudantes por turno de funcionamento, a fim de

evitar aglomerações no espaço escolar.

Sobre o rodízio, deve considerar que o percentual a ser estabelecido seja em média

de 30% dos estudantes, garantindo-se, igualmente, o quantitativo de funcionários

terceirizados e pessoal de apoio adequado e seguro para o funcionamento da

Unidade Escolar, no que se refere às normas de higienização e serviço de merenda.

E, escalonar o retorno às atividades presenciais, para maior controle da situação e

como forma de dar tempo às equipes das unidades para se familiarizarem com a

nova organização do trabalho, sugerindo-se o intervalo mínimo de 14 dias entre os

grupamentos, conforme os protocolos de segurança.

É de se ressaltar que a taxa de ocupação de leitos críticos por região,

disponibilizada pela sala pública do Regula RN

(https://regulacao.saude.rn.gov.br/sala-situacao/sala_publica/) demonstra uma

expressiva redução em seus índices, estando atualmente no percentual de 55,1%

considerando-se todo o Estado.

Ademais, qualquer modificação no curso da pandemia que implique em aumento de

tais índices, ou mesmo da taxa de óbitos pode levar a uma reorganização das

atividades já iniciadas, sem olvidar que o retorno é híbrido, facultativo e gradual.

3 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público

para determinar que a data inicial da Retomada da Aulas siga o plano já

apresentado nos autos, isto é, 19 de julho de 2021, alterando-se, contudo, o prazo

entre as fases de abertura para 14 dias, conforme fundamentação acima.

Intime-se o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Procuradoria Geral do

Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário
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Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio

Marques Ferreira para cumprimento da presente decisão. Cumpra-se. NATAL /RN,

10 de julho de 2021. ARTUR CORTEZ BONIFACIO Juiz de Direito”

 

 Em síntese, o juiz  altera o estatuído no Plano de Retomada das aulas                                    a quo

presenciais em relação ao prazo entre as fases de abertura para 14 dias, além da decisão ser totalmente

omissa a questão da completa imunização da categoria da educação também prevista no plano de

retomada.

 

V – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO:

 

A)        DO INGRESSO DO SINTE/RN NA LIDE E CONEXÃO DOS PROCESSOS

0817547-88.2021.8.20.5001 E 0800487-05.2021.8.20.5001 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO

SINTE/RN E CONSEQUENTE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O DIA 16

DE ABRIL DE 2021:

 

 Conforme dito anteriormente, o                                     SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

, atravessou petição de IDEDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE -SINTE/RN

“67392965” e seus anexos, no processo conexo de n.º , onde houve0817547-88.2021.8.20.5001

requerimento para figurar na lide como TERCEIRO INTERESSADO.

 

 Ora Colenda Corte de Justiça em 16 de abril de 2021 foi proferida a decisão Id.                                   

67713538 nos autos 0817547-88.2021.8.20.5001 nos seguintes termos:

 

“Não resta dúvida, pois, acerca da prevenção do Juízo da 2ª Vara da Fazenda

Pública desta Comarca, a quem foi distribuído o Processo nº

0800487-05.2021.8.20.5001, em 11/01/2021, quando o presente feito somente foi

ajuizado em 05/04/2021.

Pelo exposto, verificada a conexão, bem como o risco de prolação de decisões

conflitantes ou contraditórias, determino a remessa dos autos eletrônicos à 2ª

Vara da Fazenda Pública para que seja reunido ao Processo nº

0800487-05.2021.8.20.5001.
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Adotem-se as providências necessárias. Remeta-se. NATAL/RN, 16 de abril de

2021. AIRTON PINHEIRO Juiz(a) de Direito”

 

 Ora Excelências, mesmo o SINTE/RN tendo sido acolhido como terceiro                                                                  

interessado na Reclamação Constitucional perante o TSF, mesmo tendo obtido decisão revogando a

decisão do juízo agravado, o juízo a quo NÃO TEM INTIMADO O AGRAVANTE DE NHENHUM

ATO DESDE  29 de abril de 2021.

 

O SINTE/RN na condição de terceiro interessado devidamente habilitado, não foi

intimado, bem como também não participou de nenhuma audiência ocorrida após o seu ingresso, o

.que de fato no nosso ordenamento jurídico gera uma nulidade absoluta de todos os atos ocorridos

 

 Para comprovar o alegado, vejamos os expedientes do processo Agravado:                                   
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 Diante do ingresso do SINTE/RN na demanda e a conexão dos processos a                                   

entidade representativa da categoria da educação Estadual deveria ter sido intimada de todos os atos do

processo agravado após o dia 16 de abril de 2021, data em que foi determinada a conexão dos autos

0817547-88.2021.8.20.5001 com o processo .0800487-05.2021.8.20.5001

 

                                     Razão pela qual desde já, em respeito ao devido processo legal, princípio da ampla

defesa e do contraditório, e o claro cerceamento de defesa da categoria da educação, pugna pela nulidade

de todas as audiências e decisões praticadas nos autos  ocorridas após o dia0800487-05.2021.8.20.5001,

16 de abril de 2021, pela ausência de intimação e participação do SINTE/RN.

 

B)      DA VACINAÇÃO NA CATEGORIA DA EDUCAÇÃO – PREVISÃO NO PLANO DE RETOMADA

AS ATIVIDADES PRESENCIAIS – IMUNIZAÇÃO NÃO CONCLUÍDA – RETORNO DEVIDO

APÓS A COMPLETA IMUNIZAÇÃO:

 

 O governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado (DOE),                                   

no dia 03 de junho de 2021, a lei que inclui os profissionais das redes pública e privada de educação no

grupo de "prioridade imediata" para vacinação contra a Covid no estado.

 

 De acordo com o documento, são considerados trabalhadores em educação "todos                                   

aqueles profissionais, de todas as categorias, que estejam atuando nas unidades escolares e órgãos de

gestão das redes pública e privada de educação" no RN.

Num. 10247918 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:57
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495699100000010016792
Número do documento: 21071414495699100000010016792



 

 Para a vacinação dos profissionais da rede pública, o estado vai seguir um                                   

calendário próprio, que foi definido em um Plano de Retomada das aulas presenciais publicado no

último mês de maio. De acordo com o governo, a vacinação vai começar por profissionais de creches e

pré-escolas.

 

 A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra,                                     anunciou a inclusão dos

 profissionais da educação nos grupos prioritários de vacinação no dia 27 de maio após nota técnica

enviada pelo Ministério da Saúde.

 

 A SEEC formulou proposta para a vacinação dos trabalhadores da educação regular                                   

pública e privada com a utilização de doses oriundas da reserva técnica de forma descendente

contemplando sucessivamente os grupos a seguir:

 

Grupo 1 - Professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches,

pré-escola, ensino fundamental e ensino médio e técnico, além dos gestores

dessas unidades escolares, com o seguinte ordenamento por faixa etária:

I. 50 anos ou mais;

II. 40 a 49 anos;

III. 30 a 39 anos;

IV. 18 a 29 anos.

 

Grupo 2 - Demais trabalhadores da educação dos demais níveis educacionais

contemplados, com o seguinte ordenamento por faixa etária:

I. 50 a 59 anos;

II. 40 a 49 anos;

III. 30 a 39 anos;

IV. 18 a 29 anos.
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 Dentre outros aspectos que estão sendo avaliados na proposta encontram-se:                                   

 

I. vacinação do grupo subsequente dar-se-á quando a meta de vacinação no

grupo alvo atingir 90%, devendo as doses serem devidamente registradas pelo

Município.

II. Eventuais trabalhadores da educação não contemplados nesta ordem deverão

ser vacinados de acordo com o rito ordinário estabelecido no Plano Nacional de

Imunização.

III. identificação dos profissionais nos serviços de vacinação municipais ocorrerá

mediante uma listagem nominal dos que se enquadram no grupo prioritário,

providenciada pela entidade representativa dos mesmos, de entrega obrigatória

nos serviços de vacinação.

 

 Ocorre, no entanto, Colenda Corte de Justiça que de acordo com um levantamento                                   

do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN (LAIS/UFRN), tabulado até o último dia 07

de julho, dos 130 mil profissionais da educação, pouco mais de 62 mil tomaram a primeira dose da

vacina, de um total, 2,7 mil estão completamente imunizados.

 

 Ora Excelência, de toda categoria da educação, que conta com aproximadamente                                   

130(cento e trinta)mil servidores, apenas 2,7(dois, sete)mil servidores encontram-se completamente

imunizados, ou seja, número irrisório para o retorno as atividades presenciais.

 

 A completa imunização dos trabalhadores em educação pública é pauta de                                   

reivindicação constante e inegociável em todas as assembleias realizadas com a categoria, além de estar

prevista no Plano de Retomada as atividades presenciais.

 

 Vejamos o que dizem a bula das vacinas fornecidas aqui no Estado:                                   

 

a)      VACINA CORONAVAC– INSTITUTO BUTANTAN:
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 b)      BULA DA VACINA DE OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ:

 

 

C)    VACINA COVID-19 PFIZER:

 

“COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Após a diluição, uma dose da vacina ComirnatyTM, equivalente a 0,3 mL é
administrada como injeção no músculo da parte superior do braço.
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PARA QUE O ESQUEMA VACINAL FIQUE COMPLETO, VOCÊ DEVE
RECEBER DUAS DOSES DA VACINA COMIRNATYTM, COM UM
INTERVALO MAIOR OU IGUAL A 21 DIAS (DE PREFERÊNCIA 3
SEMANAS) ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA DOSE.

VOCÊ PODE NÃO ESTAR PROTEGIDO ATÉ PELO MENOS 7 DIAS
APÓS A SEGUNDA DOSE DA VACINA.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização de ComirnatyTM, pergunte ao seu
médico, farmacêutico ou enfermeiro.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a
duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.”

 

 Ora Excelência, resta claro que os trabalhadores em educação pública só estarão                                   

devidamente protegidos após a conclusão do ciclo vacinal, destacamos o trecho da bula da Vacina Pfizer:

 

“PARA QUE O ESQUEMA VACINAL FIQUE COMPLETO, VOCÊ DEVE

RECEBER DUAS DOSES DA VACINA COMIRNATYTM, COM UM

INTERVALO MAIOR OU IGUAL A 21 DIAS (DE PREFERÊNCIA 3

SEMANAS) ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA DOSE.

VOCÊ PODE NÃO ESTAR PROTEGIDO ATÉ PELO MENOS 7 DIAS

APÓS A SEGUNDA DOSE DA VACINA”.

 

                                     A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) JÁ ALERTOU PARA A

MAIOR TRANSMISSIBILIDADE DA VARIANTE B.1.617.2 OU DELTA DA COVID-19,

PREDOMINANTE NA ÍNDIA DESSA ESTIRPE, ALERTANDO QUE O RELAXAMENTO DAS

.MEDIDAS PODE MOTIVAR SUA EXPANSÃO[1]

 

 DUAS DOSES DAS VACINAS DA PFIZER OU DA ASTRAZENECA                                   

GERAM RESPOSTA IMUNE CONTRA A VARIANTE DELTA EM 95% DOS PACIENTES

VACINADOS, MESMO QUE ELA SEJA CAPAZ DE ESCAPAR DE ALGUNS ANTICORPOS

MONOCLONAIS DE LABORATÓRIO, CONFORME ESTUDO PUBLICADO PELA REVISTA

CIENTÍFICA NATURE .[2]

 

 Reiteramos que a Decisão Agravada é omissa em relação a completa imunização da                                   

categoria da educação, omissa em relação ao que prevê o Plano de retomada em relação a imunização da
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categoria e simplesmente determina o retorno imediato, além de encurtar o prazo entre as fases de

abertura, senão vejamos o próximo tópico.

 

D)       DECISÃO AGRAVADA EM DESACORDO COM O PRAZO ENTRE AS FASES DE ABERTURA

PREVISTO NO PLANO DE RETOMADA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS:

 

 Ora Excelência, outro ponto que merece ser destacado em relação a decisão                                   

Agravada é novamente uma contrariedade ao que está disposto no Plano de Retomada. Nós entendemos

que o documento elaborado segue critérios baseados em estudos técnicos e científicos que devem ser

obedecidos.

 

 O Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede Estadual de                                   

Ensino do Rio Grande do Norte, veio também para suprir e substituir os Decretos Estaduais que estavam

sendo editados com certa frequência, ou seja, possuindo a mesma natureza jurídica de obediência, senão

vejamos o Decreto Nº 30516 DE 22/04/2021:

 

“Decreto Nº 30516 DE 22/04/2021

Das atividades de ensino

Art. 13. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, sem prejuízo da

observância aos protocolos previstos no "Documento Potiguar - Diretrizes para

Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino

do Rio Grande do Norte", e a critério dos secretários de educação para as escolas

da rede pública, bem como dos gestores das escolas da rede privadas, as

instituições de ensino poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e

remotamente) nas seguintes séries educacionais:

I - até o 5º ano do ensino fundamental I;

II - 3ª série do ensino médio.

§ 1º No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a decisão lavrada

em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo nº

0800487-05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está condicionada

à elaboração do "plano de retomada das atividades escolares presenciais com
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protocolo sanitário e pedagógico", a ser apresentado até o dia 12 de maio de

2021, em consonância com os dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande

do Norte.

§ 2º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e

modalidades educacionais não contemplados no caput, das unidades das redes

pública e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, técnico e

especializante, devendo, quando possível, manter o ensino remoto.

 

 Vejamos o que diz o Plano de Retomadas em relação ao prazo entre as fases de                                   

abertura:

 

 

 De acordo com o quadro acima, concluímos que existe uma diferença de dias para a                                   

migração da fase 3.1 para a fase 4.1 do Estagio I, de 28(vinte e oito) dias que encontra-se em dissonância

com o que consta na decisão Agravada.

 

 A discrepância também ocorre da fase 4.1 do Estagio I para a Fase 1.II do Estagio                                   

II, também de 28(vinte e oito) dias e 50%(cinquenta por cento) das turmas e ainda desta última para a

Fase 2.II de 56(cinquenta e seis) dias e 75%(setenta e cinco por cento) das turmas até a Fase 3.II com

100%(cem por cento) das turmas.
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 Vejamos o que dispõe o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da                                   

Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte:

 

5.1.1 Do Estágio I

5.1.1.1 Do Estágio I – FASE 1.I - Do Planejamento e Acolhimento dos

Profissionais da Educação Paralelo ao processo de ensino não presencial,

atualmente em desenvolvimento da rede estadual, a retomada das atividades

escolares presenciais deverá ser antecedida por ações de planejamento coletivo e

acolhimento dos profissionais da educação, que ocorrerá uma semana antes da

retomada das atividades presenciais. Durante a fase de planejamento e

acolhimento dos profissionais da educação, prevista para 7 (sete) dias, as unidades

escolares deverão:

I. Intensificar as ações de acolhimento sócio emocional com as equipes

profissionais docentes, técnico-administrativas, trabalhadores terceirizados e

colaboradores;

II. Desenvolver atividades de capacitação e orientação com os profissionais,

apresentando-os aos protocolos de biossegurança que deverão ser obedecidos por

todos da comunidade escolar;

III. Adequar os calendários de aulas e de trabalho dos profissionais, em

articulação com as equipes pedagógicas, bem como a divisão dos grupos de

estudantes que estarão em revezamento na escola, em cada dia ou semana;

IV. De maneira conjunta, estudar e reestruturar os planos de ensino, no sentido de

implementar o ensino híbrido, com ou sem o uso de tecnologias, mesclando

atividades presenciais e não presenciais.

V. Planejar os trabalhos pedagógicos, considerando os estudantes e os professores

que não retornam presencial, tendo em vista serem de grupos de risco ou por

escolha da família.

5.1.1.2. Do Estágio I – FASE 2.I - Do retorno dos alunos:

Vencida a implementação da fase de planejamento e acolhimento dos profissionais

da educação, sem agravamento dos índices epidemiológicos, terá início o retorno

das atividades presenciais dos estudantes em conformidade com as orientações

estabelecidas.
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Assim, inicialmente o retorno dar-se-á com a 3ª série do ensino médio, em razão de

estarem em etapa de terminalidade das escolaridade, bem como dos anos iniciais

do ensino fundamental, consubstanciados no 1º ao 5º anos, diante das necessidades

e especificidades do processo de alfabetização e sistematização das aprendizagens

nessa etapa.

A duração desta fase será de 14 (quatorze) dias.

5.1.1.3. Do Estágio I – FASE 3.I:

Superadas as fases anteriores sem que haja agravamento dos índices, será iniciado

o regresso das atividades presenciais dos estudantes da 2ª série do ensino médio e

dos estudantes matriculados nos 6° e 7° anos do ensino fundamental.

A fase 3.1 terá duração de 14 (quartoze) dias.

5.1.1.4. Do Estágio I – FASE 4.I:

Finalmente, e mantidas as condições epidemiológicas, nesta fase poderão retornar

às atividades presenciais os estudantes da 1ª série do ensino médio e os estudantes

do ensino fundamental pertencentes ao 8° e 9° anos.

A fase 2.I terá duração de 14 (quartoze) dias.

5.1.2 Do Estágio II:

Completado o Estágio I, após avaliação do Comitê Setorial de Retomada, em

interação com as orientações do Comitê de Especialistas da SESAP, dar-se-á início

a implementação do Estágio II. Neste, a retomada será estabelecida ampliando a

percentagem de estudantes em sala de aula, desde que obedecidos o intervalos

entre

as fases na proporção e no tempo dispostos a seguir:

5.1.2.1 Do Estágio II – FASE 1.II:

Com o retorno gradual e progressivo de todos os anos/séries limitados a 30%

(trinta por cento) das matrículas executados no Estágio anterior, parte-se para

implementação da Fase 1 do Estágio II, aumentando a percentagem dos alunos em

sala de aula para 50% dos estudantes matriculados em todas as turmas.

A fase 1 do Estágio II terá duração de 28 (vinte e oito) dias.

5.1.2.2 Do Estágio II – FASE 2.II:
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Passado o período, e verificada a manutenção dos índices epidemiológicos, as

unidades escolares estão aptas a implementar o retorno presencial de 75% dos

estudantes matriculados em todas as turmas.

A fase 1 do Estágio II terá duração de 56 (cinquenta e seis) dias.

5.1.2.3 Do Estágio II – FASE 3.II:

Por último, sob a avaliação constante por parte do Comitê Setorial de Retomada,

devidamente autorizada e orientada pelo Comitê de Especialistas da SESAP, e

desde que todas as medidas sanitárias de prevenção permaneçam sendo fielmente

observadas, a rede estadual de ensino poderá implementar o retorno presencial de

100% dos estudantes matriculados em todas as turmas.

 

 Destacamos ainda que não só a manutenção dos Estágios, como também o avanço                                   

nas fases está condicionado aos índices epidemiológicos na localidade, bem como ao cumprimento de

todos os protocolos de biossegurança e medidas sanitárias pelas unidades escolares, destacamos a

seguinte observação:

 

“Da manutenção dos estágios: A implementação das fases está condicionada a

manutenção dos índices epidemiológicos na localidade, bem como ao

cumprimento de todos os protocolos de biossegurança e medidas sanitárias pelas

unidades escolares. Ainda, cumpre esclarecer que verificada piora nos índices,

poderá haver regresso nas fases acima explicitadas”.

 

 Encurtar os prazos previstos no Plano de Retomada Gradual das Atividades                                   

Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte é desrespeitar todo um planejamento que

foi realizado baseado em estudos técnicos para proporcionar uma segurança aos profissionais da

Educação, os alunos e a sociedade.

 

 Com toda vênia aos argumentos utilizados pelo Ministério Público Estadual que                                   

compara o retorno as atividades escolares presenciais a eventos que na maioria das vezes ocorre uma

única vez, é argumento desarrazoado e desproporcional haja vista estarmos tratando de aulas diárias que

ocorrem nos 3(três) turnos, 5 (cinco) dias na semana.
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 Razão pela qual, por mais este motivo a decisão Agravada merece ser reformada de                                   

forma a respeitar os prazos previstos no Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte.

 

VI – DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA:

 

 A concessão da tutela urgência exige a presença de certos requisitos que se                                   

materializam na probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,

conforme caput do art. 300.

 

  Com efeito, a tutela de urgência se presta a impedir o retorno imediato as atividades                                   

presenciais, antes mesmo do completo ciclo vacinal e a imunização dos trabalhadores em educação

pública do Estado do Rio Grande do Norte, tudo conforme o Plano de Retomada Gradual das Atividades

Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte.

 

A)    DA PROBABILIDADE DO DIREITO:

 

 No caso em apreço, resta clara a necessidade de ser concedida a tutela de urgência,                                   

em razão dos motivos jurídicos elencados acima.

 

 Demais disso, temos que é claro o direito à vida dos servidores, de maneira que                                   

devem ser mantidas as aulas de forma remota e virtual até a completa imunização da categoria, para que

após o completo esquema vacinal o retorno possa ser feito de forma segura para professores, funcionários,

alunos e toda a sociedade.

 

 Não é leviano ressaltar que o retorno as atividades escolares presenciais irá trazer                                   

um fluxo de aproximadamente 1.000.000 (um milhão) de pessoas a mais circulando diariamente em nosso

estado e se essa circulação não ocorrer de forma segura, ou seja, com a categoria imunizada, o prejuízo

pode ser irreparável com o agravamento da crise sanitária.
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B)    DO PERIGO DE DANO:

 

 No que trata do perigo de dano, observamos que o retorno as atividades presenciais                                   

é eminente e está marcado para o próximo dia 19 de julho de 2021, inclusive a decisão agravada contraria

ainda o que foi definido no Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede Estadual de

Ensino do Rio Grande do Norte, encurtando os prazos das fases de retomada.

 

 Diz-se isto, em razão de que se mantida a decisão e o retorno as atividades                                   

presenciais, a saúde dos servidores substituídos que não estão completamente imunizados estará

incorrendo em grave risco de contaminação.

 

 Ressaltamos que diferente de outras situações e demandas que envolvem o direito                                   

funcional e financeiro dos trabalhadores o que está em discussão aqui é o direito à vida e a saúde dos

servidores substituídos e isto Excelência é inabdicável.

 

C)       DO AUMENTO DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS COM O RETORNO ESCOLAR –

AGRAVAMENTO NA CONTAMINAÇÃO E TRANSMISSIBILIDADE DA COVID19:

 

 Como está demonstrado em vários meios de comunicação os passageiros de ônibus                                   

estão sofrendo com os veículos lotados durante os trajetos no dia a dia principalmente nos grandes centros

urbanos.

 

 A principal dificuldade relatada pelos passageiros é no horário de pico, justamente                                   

nos horários que coincidem com o das escolas. Eles acreditam que o que contribui para a lotação é a

insuficiente quantidade de ônibus que passam nesses horários.

 

 Evidente que com o retorno as atividades escolares presenciais a tendencia é que o                                   

número de pessoas circulando irá aumentar e com isso consequentemente a transmissibilidade do vírus.
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 Todo sacrifício, isolamento e medidas restritivas podem cair por terra caso o                                   

retorno ocorra de forma atabalhoada e precipitada sem a imunização dos trabalhadores em educação

pública, também estarão em risco os que precisam usar diariamente ou até eventualmente o transporte

público, ou seja, toda a sociedade teme o alto risco de contaminação.

 

 O país e o nosso estado estão passando por uma visível melhora do cenário                                   

pandêmico, isso graças a todas as medidas sanitárias adotadas, bem como os isolamentos e a vacinação de

forma acelerada para toda a sociedade.

 

 Entretanto Excelência um retorno precipitado e imprudente pode colocar tudo a                                   

perder, não podemos esquecer ainda do surgimento de novas variantes mais transmissíveis como a

variante Delta.

 

D)       MATÉRIAS RELACIONADAS AO COVID19 E O RETORNO AS ATIVIDADES ESCOLARES

PRESENCIAIS:

 

 Excelência em alguns Estados da Federação foi tentando o retorno as atividades                                   

presencias sem a imunização da categoria e o resultado não foi satisfatório, destacamos as matérias

seguintes:

 

11 escolas no estado de SP já paralisaram temporariamente as aulas por causa do coronavírus:

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/11/11-escolas-no-estado-de-sp-ja-paralisaram-temporariamente-as-aulas-por-causa-do-coronavirus.ghtml

 

Professores registram 1.045 casos de covid-19 nas escolas de São Paulo Apeoesp vem registrando de

forma independente os casos de covid-19 em professores, estudantes e outros trabalhadores:

https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/professores-registram-1-045-casos-de-covid-19-nas-escolas-de-sao-paulo

 

MP apura casos de covid após volta às aulas em Ribeirão

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/NOT,0,0,1587950,rede-estadual-mp-apura-casos-de-covid-em-escolas-de-ribeirao.aspx
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Após volta das aulas presenciais, São José registra 39 casos de Covid-19 entre funcionários e alunos

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/02/23/apos-volta-das-aulas-presenciais-sao-jose-registra-39-casos-de-covid-19-entre-funcionarios-e-alunos.ghtml

 

Bragança Paulista anuncia volta à fase vermelha e suspensão das aulas presencias a partir de terça-feira

(2)

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/02/28/braganca-paulista-anuncia-suspensao-das-aulas-presencias-na-cidade-a-partir-de-terca-feira-2.ghtml

 

Adolescente de 13 anos morre de Covid-19 após voltar às aulas em Campinas; caso é investigado

https://extra.globo.com/noticias/brasil/adolescente-de-13-anos-morre-de-covid-19-apos-voltar-as-aulas-em-campinas-caso-investigado-rv1-1-24904187.html

 

Escola de Campinas tem 42 casos de Covid-19 e fecha após volta às aulas

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/03/escola-de-campinas-tem-42-casos-de-covid-19-e-fecha-apos-volta-as-aulas

 

Internações de crianças com covid-19 crescem após a volta às aulas

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/02/criancas-covid-internacoes-volta-aulas/

 

Escolas de Blumenau registram seis casos de Covid-19 na volta às aulas

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/evandro-de-assis/escolas-de-blumenau-registram-seis-casos-de-covid-19-na-volta-as-aulas

 

Sindicato denuncia casos suspeitos de Covid-19 em professores após retorno às aulas em Pouso Alegre,

MG

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/02/26/sindicato-denuncia-casos-suspeitos-de-covid-19-em-professores-apos-retorno-as-aulas-em-pouso-alegre-mg.ghtml

 

Casos de Covid-19 em funcionários adiam volta às aulas em escola estadual de Piedade
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https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/02/09/casos-de-covid-19-em-funcionarios-adia-volta-as-aulas-em-escola-estadual-de-piedade.ghtml

 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,na-primeira-semana-desde-volta-as-aulas-escolas-estaduais-de-sp-registram-77-casos-de-covid-19,70003618006

 

 Ressaltamos que as matérias não trazem opiniões, elas apresentam fatos que podem                                   

ser confirmados diariamente ao ligar a televisão, estamos todos vivendo um verdadeiro filme de terror

diário.

 

 A situação não é diferente em outros países:                                   

 

 No primeiro dia de volta às aulas no Chile, duas escolas têm casos de covid e                                   

suspendem atividades

https://br.financas.yahoo.com/noticias/no-primeiro-dia-de-volta-as-aulas-no-chile-duas-escolas-tem-casos-de-covid-e-suspendem-atividades-134423878.html

 

VII – DO PEDIDO:

 

  Com base em todo o exposto é a presente para requerer nos termos dos artigos                                   

1.015 e seguintes do NCPC, o recebimento deste agravo de instrumento pelo Egrégio Tribunal de Justiça

do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de conceder a Tutela de Urgência, na forma estabelecida pelo

Art. 1.019 do NCPC, para:

 

I – LIMINARMENTE:

 

a)      Declarar a nulidade de todas as audiências e decisões praticadas nos autos 0800487-05.2021.8.20.5001,

ocorridas após o dia 16 de abril de 2021, em respeito ao devido processo legal, princípio da ampla defesa

e do contraditório, e o claro cerceamento de defesa da categoria da educação, ante a ausência de intimação

e participação do SINTE/RN, conforme prova os expedientes já acostados;
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b)      Caso Vossa Excelência não entenda pela nulidade, o que desde já não se espera, que conceda a Tutela de

Urgência para suspender os efeitos da decisão, ou seja, o retorno as atividades presenciais na rede

Estadual de Ensino, até o final julgamento do Agravo, ou a completa imunização da Categoria da

Educação, conforme os fatos e fundamentos acima expostos;

 

II – NO MÉRITO:

 

c)          No mérito, conhecer e prover o Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão do juízo singular,

reconhecendo a inconsistência fática e jurídica da decisão agravada, em atenção aos pressupostos fáticos e

processuais mensurados acima, confirme a medida de urgência, principalmente a ausência da completa

imunização dos trabalhadores em educação pública do Estado do Rio Grande do Norte e ainda o

desrespeito aos prazos previstos no Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, para suspender as atividades presenciais até o completo

esquema vacinal da categoria representada e a manutenção do ensino remoto e virtual até a completa

imunização;

 

d)          Requer-se, outrossim, que seja intimada as Agravadas, na forma prevista no artigo 1.019 do CPC, para

que responda o presente Recurso no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhes juntar a documentação que

entender conveniente.

 

Termos em que.

Pede e espera deferimento.

 

Natal/RN, 14 de julho de 2021.

 

Carlos Gondim
Miranda de Farias

Carlos Alberto Marques
Júnior
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Advogado - OAB/RN
2.560

Advogado – OAB/RN
2.864

 

 
Carlos Heitor de

Macedo Cavalcanti
José Odilon Albuquerque de

Amorim Garcia

 
Advogado – OAB/RN

3.745
Advogado – OAB/RN 5.155

         

 

[1]https://www.istoedinheiro.com.br/quais-vacinas-mais-protegem-contra-a-variante-indiana-do-coronavirus-1/

[ 2 ]  

https://www.istoedinheiro.com.br/duas-doses-de-pfizer-ou-astrazeneca-geram-resposta-imune-contra-variante-delta/
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A) 

PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE: 

 

 

Processo n.º 0800487-05.2021.8.20.5001. 

Agravante: SINTE/RN. 

Agravado: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e Outros. 

 

 

   SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINTE, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.428.989/0001-40, neste ato representado pela 

sua Coordenadora Jurídica, como estabelece o estatuto da entidade, com sede a Av. Rio Branco, 

970, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59.025-002, na qualidade de substituto processual dos 

professores, especialistas e funcionários da rede estadual de ensino, vem à presença de Vossa 

Excelência, por intermédio de seus advogados regularmente constituídos (procuração em anexo 

e assinatura digital), à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1.015 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, interpor o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, em face da decisão proferida 

pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, tendo em vista seu conteúdo 

impor inequívoco prejuízo aos direitos dos substituídos, e a fim de reparar o descumprimento 

do Plano de Retomadas as Atividades Presenciais, devendo ser intimado o Agravado, para, 

querendo, responder ao presente Agravo. 

 

   Outrossim, de acordo com o que dispõe o art. 1.017 do NCPC, anexa-

se a cópia integral do processo, para a devida formação do instrumento: 

Cópia da decisão agravada; 

Cópia da certidão da intimação da decisão agravada; 

Cópia da procuração outorgada aos advogados do Agravante; 

Cópia da procuração outorgada aos advogados do Agravado; 
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Cópia de todos os dois processos conexos 0800487-05.2021.8.20.5001 e 0817547-

88.2021.8.20.5001; 

 

    Declara-se a existência de todos os documentos descritos no inciso I, 

do artigo 1.017, do NCPC. 

 

    Advogam na ação de origem pelo Agravante: CARLOS ALBERTO 

MARQUES JUNIOR, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB/RN sob o nº 2.864, 

CARLOS GONDIM MIRANDA DE FARIAS, brasileiro, casado, Advogado inscrito na 

OAB/RN sob o nº 2.560 e CARLOS HEITOR DE MACEDO CAVALCANTI, brasileiro, 

casado, Advogado inscrito na OAB/RN sob o nº 3.745, JOSÉ ODILON ALBUQUERQUE 

DE AMORIM GARCIA, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB/RN sob o nº 5.155, 

todos com endereço profissional na Avenida Jaguarari, 4203, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 

59064-500, fone: (84) 3615-4050, integrantes da sociedade ADVOGADOS ASSOCIADOS 

GONDIM E MARQUES S/S, CNPJ 07.457.417/0001-27, pelos Agravados: a MPRN - 78ª 

PROMOTORIA NATAL, com endereço na Avenida Marechal Floriano Peixoto, Tirol, Natal 

– RN, 10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL, com endereço na Av. Sen. Salgado Filho, 

2860-B - Lagoa Nova, Natal - RN, 59075-000 e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

com endereço para intimação através da sua Procuradoria na Av. Afonso Pena, 1155 - Tirol, 

Natal - RN, 59020-100. 

    Declara-se que as peças acostadas são autênticas nos termos do artigo 

425, IV, do Código de Processo Civil, e dentre as mesmas estão às cópias obrigatórias e 

essenciais ao deslinde recursal. 

    Requer desde já a aplicação do artigo 1.017, §3º, caso ausente qualquer 

das peças obrigatórias ou vício que comprometa a admissibilidade do recurso. 

Termos em que. 

Pede e espera deferimento. 

Natal/RN, 13 de julho de 2021. 

Carlos Gondim Miranda de Farias Carlos Alberto Marques Júnior 

Advogado - OAB/RN 2.560 Advogado – OAB/RN 2.864 

Carlos Heitor de Macedo Cavalcanti José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia 

Advogado – OAB/RN 3.745 Advogado – OAB/RN 5.155 
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EMINENTES DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 

 

 

Processo: 0800487-05.2021.8.20.5001 

Polo ativo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e Outros 

Polo passivo - 

Terceiro Interessado: SINTE/RN 

 

 

    Das razões de AGRAVO DE INSTRUMENTO: 

 

    Doutos Desembargadores, a decisão agravada merece ser 

reformada. 

 

I – DO INGRESSO DO SINTE/RN NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO 

INTERESSADO E FATOS ENSEJADORES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 

 

    De início cumpre esclarecer a esta Corte de Justiça Estadual 

como o SINTE/RN ingressou na lide, além dos fatos e fundamentos a seguir 

delineados: 

 

    Através da petição de ID “67392965” e seus anexos, no processo 

conexo de n.º 0817547-88.2021.8.20.5001, houve requerimento por parte do 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO 

GRANDE DO NORTE -SINTE/RN para figurar na lide como TERCEIRO 

INTERESSADO, o qual elencou motivos para impossibilidade do imediato retorno 

das aulas presenciais e ao final pugnou pelo indeferimento in totum da liminar 

requerida pelo Ministério Público e no mérito pela improcedência integral da demanda. 
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    Ainda no Processo 0817547-88.2021.8.20.5001 foi proferida 

decisão de ID “67713538” onde o MM Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Natal verificou a conexão entre as demandas e determinou a remessa 

dos autos eletrônicos à 2ª Vara da Fazenda Pública para que fosse reunido ao 

Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001, ora Agravado. 

 

    Pois bem Excelência, já no processo agravado, foi proferida 

decisão interlocutória concedendo em parte a medida liminar (ID 67966215), para 

determinar que “o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 48 horas, PERMITISSE 

o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, 

estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma 

HÍBRIDA, GRADUAL E FACULTATIVA, ficando a abertura e funcionamento das 

escolas da rede privada condicionada ao cumprimento do que está determinado nos 

Protocolos Sanitários vigentes, de modo que as medidas de biossegurança sejam 

rigorosamente cumpridas e a abertura e funcionamento das escolas das redes 

públicas estadual e municipais submetida aos respectivos Planos de Retomada de 

Atividades Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e 

pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês 

Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o 

previsto no item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das 

Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, 

ainda, devidamente implementados e cumpridos, respeitando-se todas as exigências 

sanitárias vigentes. 

 

    Diante da Decisão em comento foi protocolado no Supremo 

Tribunal Federal a Reclamação (RCL) 47067 pelo SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO RN, com pedido de cassação da decisão 

da Justiça Estadual que deferiu parcialmente a liminar para o retorno imediato das aulas 

presenciais no Estado do RN, pleito esse deferido pelo Exmo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que cassou em 29/04/2021 a referida 

decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública. 

 

    Os paradigmas de confronto invocados pelo SINTE/RN foram 

as decisões proferidas na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON 
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FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 

29/10/2020), da relatoria do Min. Relator Alexandre de Moraes. 

 

    Conforme se extrai do julgado da referida Reclamação (RCL): 

 

“No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE 

concedeu parcialmente medida cautelar para dar interpretação 

conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim 

de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de 

governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, 

o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, 

sobre os serviços públicos e atividades essenciais. 

Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido nela formulado foi julgado 

parcialmente procedente para assegurar a efetiva observância 

dos artigos 23,II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição 

Federal na aplicação da Lei13.979/20 e dispositivos conexos, 

RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO 

FEDERAL E MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas 

atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a 

adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente 

permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de 

distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de 

atividades de ensino, restrições de comércio, atividades 

culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem prejuízo 

da competência geral da União para estabelecer medidas 

restritivas em todo o território nacional, caso entenda 

necessário.” 

 

    O Ministro Alexandre de Morais prossegue: 

 

Como se observa, a dinâmica estabelecida pelo ato impugnado, 

ao impor ao Ente Público a volta, ainda que de forma gradual, 

facultativa e híbrida, dos serviços educacionais presenciais, 
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acabou por esvaziar a competência própria do Estado Rio 

Grande do Norte para dispor, mediante decreto, sobre o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais 

durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, 

por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6.341 

(Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, 

julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 

29/10/2020), de minha relatoria. Este esvaziamento ocorre não 

só em casos de determinação de afastamento de medidas 

restritivas, mas também de sua imposição pelo Poder Judiciário, 

sem embasamento técnico ou em confronto com as decisões 

gerais havidas pelo Poder Executivo, em todos os âmbitos, 

visando a garantia da saúde e a continuidade dos serviços 

públicos essenciais. Neste sentido: Rcl 46.230-MC, rel. Min. 

ROBERTO BARROSO, decisão 26.04.2021. Diante do exposto, 

com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

de forma que seja cassado o ato reclamado proferido pelo Juízo 

da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, nos 

autos da RCL 47067/RN , Ação Civil Pública 0817547-

88.2021.8.20.5001.” (GRIFO NOSSO). 

 

    Pois bem Excelência mesmo havendo a decisão Id. 67713538 

nos autos 0817547-88.2021.8.20.5001, desde 16 de abril de 2021, e ainda a decisão 

da Reclamação Constitucional acima citada desde 29 de abril de 2021, o SINTE/RN 

na condição de terceiro Interessado devidamente habilitado, não foi devidamente 

intimado, bem como também não participou de nenhuma audiência ocorrida após 

o seu ingresso, o que de fato no nosso ordenamento jurídico gera uma nulidade. 

 

    Mesmo assim, importante destacar que após o protocolo da 

petição da entidade representativa da educação no dia 08 de abril de 2021, houve uma 

audiência no processo agravado em 14 de abril de 2021, onde foi resolvido o seguinte: 
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“Após esclarecimentos iniciais feitos pelo MM. Juiz e dos 

debates realizados com os presentes, se comprometeu o Estado 

do RN a: 

a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos 

relatório circunstanciado, informando acerca das medidas 

adotadas em relação ao cumprimento de todas as cláusulas do 

acordo extrajudicial, apontadas pelo Ministério Público ao id 

nº 66515483 como descumpridas. 

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano 

de retomada das atividades escolares presenciais com 

protocolo sanitário e pedagógico de retorno às aulas 

presenciais. 

Por fim, determinou o MM. Juiz que, em razão da existência da 

ação Civil Pública de nº 0817547-88.2021.8.20.5001, em 

trâmite da 1ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN, a 

Secretaria oficie ao referido juízo acerca da existência desta 

ação, anexando ao ofício cópia do presente termo e da sentença 

homologatória proferida nestes autos”. 

 

    Em 22 de abril de 2021, o Estado do RN, então, anexou aos 

autos os documentos de id nº 67916452 como forma de cumprimento do item “a”, 

acima mencionado, documentação que foi complementada pela petição e documento 

de id nº 64343486 e em 12 de maio do mesmo ano, apresentou no processo o Plano 

de Retomada de Aulas (id nº 68707402). 

 

    O juízo a quo determinou a realização de audiência em 30 de 

junho de 2021, novamente sem a presença do SINTE/RN, sendo ao final, proposto 

pelo magistrado a antecipação da data do acolhimento dos professores para o dia 12 de 

julho de 2021 e o retorno das aulas para os alunos no dia 19 de julho de 2021, na forma 

como consta no plano de retomada apresentado pela Secretaria Estadual de 

Educação. 
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    O MP requereu ainda a avaliação da possibilidade de 

diminuição do tempo entre as fases de retomada, o que ficou de ser visto no mesmo 

prazo pelo Secretário. 

 

    Em 11 de julho de 2021 foi proferida a decisão Agravada onde 

o MM Julgador de Primeiro Grau, ao contrário do que preceitua o Plano de Retomada 

de Aulas (id nº 68707402) e a pedido do MP, assim decidiu: 

 

“Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pelo 

Ministério Público para determinar que a data inicial da 

Retomada da Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto 

é, 19 de julho de 2021, alterando-se, contudo, o prazo entre as 

fases de abertura para 14 dias, conforme fundamentação 

acima. 

Intime-se o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, 

Professora Fátima Bezerra e do Secretário Estadual de 

Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor 

Getúlio Marques Ferreira para cumprimento da presente 

decisão. Cumpra-se. NATAL/RN, 10 de julho de 2021. ARTUR 

CORTEZ BONIFACIO Juiz de Direito” 

 

    Sendo esses os fatos ensejadores ao Agravo de Instrumento, 

passaremos a discorrer acerca da procedência do mesmo. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE: 

 

    Apesar de não ter sido intimado da Decisão Agravada e de 

nenhum ato do processo após a conexão ocorrida desde 16 de abril de 2021, o que já 

gera a nulidade que será abordada em tópico próprio, conforme se verifica nos 

expedientes do processo virtual, a decisão agravada foi proferida em 11 de julho de 2021 
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(domingo), contados 15(quinze) dias uteis o prazo para a interposição do Agravo de 

instrumento expiraria em 30 de julho de 2021. 

 

    Portanto tempestivo é o presente Agravo de Instrumento. 

 

III – DO CABIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 

 

    Conforme dicção do novo Código de Processo Civil, restou 

estabelecido no artigo 1.015, as possibilidades para interposição do Agravo de 

Instrumento. 

 

    No caso dos autos, verifica-se a sua permissibilidade no inciso I, 

do artigo 1.015, do NCPC, conforme abaixo transcritos: 

 

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as 

decisões interlocutórias que versarem sobre: 

(...) 

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento 

contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, 

no processo de execução e no processo de 

inventário.”(destacou-se)  

 

    Em apertada síntese se faz necessário ressaltar que o presente 

agravo visa dar efetividade aos Decretos Estaduais que tratam da epidemia COVID-19 

e principalmente ao Plano de Retomada das Atividades Presenciais que veio em 

substituição aos Decretos, ora confrontado pela decisão agravada que passamos a 

transcrever: 
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IV – DA DECISÃO AGRAVADA E SEU CONTEUDO DECISÓRIO: 

 

    Trataremos, Excelência, primeiramente da questão do conteúdo 

decisório da decisão Agravada, demonstrando claramente que contraria Plano de 

Retomada das Atividades Presenciais, o que efetivamente causa gigantesco prejuízo as 

partes substituídas, senão vejamos: 

 

“DECISÃO 

Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto em 

desfavor do Estado do Rio Grande do Norte, decorrente do não 

cumprimento do acordo homologado por este juízo, por meio da 

sentença de id nº 64600252. 

Em audiência realizada na data de 14 de abril de 2021, o Estado 

do RN se comprometeu a: 

a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos 

relatório circunstanciado, informando acerca das medidas 

adotadas em relação ao cumprimento de todas as cláusulas do 

acordo extrajudicial, apontadas pelo Ministério Público ao id nº 

66515483 como descumpridas. 

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano 

de retomada das atividades escolares presenciais com protocolo 

sanitário e pedagógico de retorno às aulas presenciais. 

Em 22 de abril de 2021, o Estado do RN, então, anexou aos autos 

os documentos de id nº 67916452 como forma de cumprimento 

do item “a”, acima mencionado, documentação que foi 

complementada pela petição e documento de id nº 64343486. 
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Ademais, em 12 de maio, apresentou no processo o Plano de 

Retomada de Aulas (id nº 68707402). 

Acerca de tais informações, manifestaram-se o Parquet e a 

Defensoria Pública, em 11 de maio de 2021 (id nº 68608462) e 

em 25 de maio (id nº 69208683), em suma, relatando o não 

cumprimento integral de parte das obrigações avençadas no 

acordo extrajudicial já homologado e requerendo a fixação do 

prazo de 48 horas para que o Governo adotasse as medidas 

necessárias à implementação da avença, inclusive quanto ao 

estabelecimento dos marcos temporais para início do Plano de 

Retomada de Aulas. 

Após novas informações, este juízo determinou a realização de 

audiência em 30 de junho passado, sendo ao final, proposto pelo 

magistrado a antecipação da data do acolhimento dos 

professores para o dia 12 de julho de 2021 e o retorno das aulas 

para os alunos no dia 19 de julho de 2021, na forma como consta 

no plano de retomada apresentado pela Secretaria Estadual de 

Educação. 

Sobre a proposta o Secretário Estadual de Educação ficou de se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

O MP requereu ainda a avaliação da possibilidade de diminuição 

do tempo entre as fases de retomada, o que ficou de ser visto no 

mesmo prazo pelo Secretário. 

Em 02 de Julho, foi apresentado o Ofício nº 1562/2021/SEEC – 

GS/SEEC – SECRETARIO-SEEC destacando a impossibilidade 

de adiantamento do retorno das aulas em 07 (sete) dias. 

Houve manifestação do Parquet. 

É o que importa relatar. 

Decido. 

2 – RAZÕES DE DECIDIR 
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A análise da pretensão ora posta em juízo diz respeito 

especificamente à data de retorno das aulas na rede pública de 

ensino, de forma também presencial, bem como ao intervalo entre 

as fases destacadas no Plano de Retomada, apresentado pelo 

Estado do RN nos autos da presente ação. 

Considerando as informações prestadas a este juízo, por meio do 

Ofício encaminhado pelo Secretário Estadual de Saúde, entendo 

que a antecipação da volta, poderia, neste momento, acarretar 

alguns problemas para os próprios estudantes e servidores da 

educação em termos de organização do espaço e da rotina 

escolar, notadamente quanto à oferta de transporte e 

alimentação. 

A regularização de tais serviços depende de ações 

administrativas, as quais já estão em curso, mas naturalmente 

devem observância a alguns prazos legais, no que tange à 

realização de procedimentos licitatórios, por exemplo, segundo 

pude constatar da documentação por último anexada. 

Assim, considerando as aduções do Poder Público, as quais 

considero pertinentes e relevantes, e ainda que a diferença entre 

a proposta feita por este juízo em Audiência, realizada na data 

de 30 de junho de 2021, e a proposta inicial feita pelo Estado do 

RN, é de apenas 7 dias, ora entendo razoável refluir da proposta 

anterior, até porque não observo dano irreparável na diferença 

apontada, ao contrário talvez o não acatamento do planejamento 

de retorno da SEC por este Juízo possa causar efetivos prejuízos 

à já tão prejudicada educação pública neste tempo de pandemia. 

Desse modo, devem as aulas ser retomadas no dia 19 de julho, 

seguindo o calendário já apresentado. 

Contudo, no que diz respeito ao tempo estabelecido para avanço 

das fases previstas no plano, entendo assistir razão ao Ministério 

Público ao requerer que o lapso temporal considerado seja de 14 

(quatorze) dias, tendo em vista o estado avançado de vacinação, 
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em termos etários – atualmente em 39 anos ou com tendência a 

diminuir a idade da população geral – e da própria 

recomendação expedida pela Secretaria de Estado da Saúde 

Pública, em Nota Informativa nº 16/2021, de 02 de julho, que 

afirma: 

O planejamento de retorno às atividades educacionais deve ser 

realizado de forma articulada com a Atenção Primária à Saúde 

(APS) do município, considerando esta ser a ordenadora do 

cuidado, responsável pela vigilância no território e articuladora 

das ações de promoção da saúde. 

A volta às aulas presenciais deve ser gradual, por grupos de 

estudantes, etapas ou níveis educacionais, em conformidade com 

protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais, pelos 

sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições 

escolares, com participação das comunidades escolares, 

considerando as características de cada unidade educacional, 

observando regras de gestão, de higiene e de distanciamento 

físico de estudantes, de funcionários e profissionais da educação, 

com escalonamento de horários de entrada e saída para evitar 

aglomerações, e outras medidas de segurança recomendadas. 

A retomada das aulas de forma gradual, por meio de rodízio, de 

acordo com percentual e periodicidade estabelecidos em 

conjunto entre o Sistema de Ensino e os órgãos de Saúde e Comitê 

de Especialistas, a depender do número de estudantes de cada 

escola, garantindo a segurança da comunidade escolar, de forma 

a organizar as turmas com menos estudantes por turno de 

funcionamento, a fim de evitar aglomerações no espaço escolar. 

Sobre o rodízio, deve considerar que o percentual a ser 

estabelecido seja em média de 30% dos estudantes, garantindo-

se, igualmente, o quantitativo de funcionários terceirizados e 

pessoal de apoio adequado e seguro para o funcionamento da 
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Unidade Escolar, no que se refere às normas de higienização e 

serviço de merenda. 

E, escalonar o retorno às atividades presenciais, para maior 

controle da situação e como forma de dar tempo às equipes das 

unidades para se familiarizarem com a nova organização do 

trabalho, sugerindo-se o intervalo mínimo de 14 dias entre os 

grupamentos, conforme os protocolos de segurança. 

É de se ressaltar que a taxa de ocupação de leitos críticos por 

região, disponibilizada pela sala pública do Regula RN 

(https://regulacao.saude.rn.gov.br/sala-situacao/sala_publica/) 

demonstra uma expressiva redução em seus índices, estando 

atualmente no percentual de 55,1% considerando-se todo o 

Estado. 

Ademais, qualquer modificação no curso da pandemia que 

implique em aumento de tais índices, ou mesmo da taxa de óbitos 

pode levar a uma reorganização das atividades já iniciadas, sem 

olvidar que o retorno é híbrido, facultativo e gradual. 

3 – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pelo 

Ministério Público para determinar que a data inicial da 

Retomada da Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto é, 

19 de julho de 2021, alterando-se, contudo, o prazo entre as fases 

de abertura para 14 dias, conforme fundamentação acima. 

Intime-se o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, 

Professora Fátima Bezerra e do Secretário Estadual de 

Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor 

Getúlio Marques Ferreira para cumprimento da presente 

decisão. Cumpra-se. NATAL /RN, 10 de julho de 2021. ARTUR 

CORTEZ BONIFACIO Juiz de Direito” 
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    Em síntese, o juiz a quo altera o estatuído no Plano de Retomada 

das aulas presenciais em relação ao prazo entre as fases de abertura para 14 dias, além 

da decisão ser totalmente omissa a questão da completa imunização da categoria da 

educação também prevista no plano de retomada. 

 

V – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO: 

 

A) DO INGRESSO DO SINTE/RN NA LIDE E CONEXÃO DOS PROCESSOS 

0817547-88.2021.8.20.5001 E 0800487-05.2021.8.20.5001 – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO SINTE/RN E CONSEQUENTE NULIDADE DE TODOS 

OS ATOS PRATICADOS APÓS O DIA 16 DE ABRIL DE 2021: 

 

    Conforme dito anteriormente, o SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE -

SINTE/RN, atravessou petição de ID “67392965” e seus anexos, no processo conexo 

de n.º 0817547-88.2021.8.20.5001, onde houve requerimento para figurar na lide como 

TERCEIRO INTERESSADO. 

 

    Ora Colenda Corte de Justiça em 16 de abril de 2021 foi proferida 

a decisão Id. 67713538 nos autos 0817547-88.2021.8.20.5001 nos seguintes termos: 

 

“Não resta dúvida, pois, acerca da prevenção do Juízo da 2ª 

Vara da Fazenda Pública desta Comarca, a quem foi distribuído 

o Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001, em 11/01/2021, 

quando o presente feito somente foi ajuizado em 05/04/2021. 

Pelo exposto, verificada a conexão, bem como o risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, determino 

a remessa dos autos eletrônicos à 2ª Vara da Fazenda Pública 
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para que seja reunido ao Processo nº 0800487-

05.2021.8.20.5001. 

Adotem-se as providências necessárias. Remeta-se. 

NATAL/RN, 16 de abril de 2021. AIRTON PINHEIRO Juiz(a) 

de Direito” 

 

    Ora Excelências, mesmo o SINTE/RN tendo sido acolhido como 

terceiro interessado na Reclamação Constitucional perante o TSF, mesmo tendo obtido 

decisão revogando a decisão do juízo agravado, o juízo a quo NÃO TEM INTIMADO 

O AGRAVANTE DE NHENHUM ATO DESDE  29 de abril de 2021.  

 

O SINTE/RN na condição de terceiro interessado devidamente 

habilitado, não foi intimado, bem como também não participou de nenhuma 

audiência ocorrida após o seu ingresso, o que de fato no nosso ordenamento 

jurídico gera uma nulidade absoluta de todos os atos ocorridos. 

 

    Para comprovar o alegado, vejamos os expedientes do processo 

Agravado: 
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    Diante do ingresso do SINTE/RN na demanda e a conexão dos 

processos a entidade representativa da categoria da educação Estadual deveria ter sido 

intimada de todos os atos do processo agravado após o dia 16 de abril de 2021, data em 

que foi determinada a conexão dos autos 0817547-88.2021.8.20.5001 com o processo 

0800487-05.2021.8.20.5001. 

 

    Razão pela qual desde já, em respeito ao devido processo legal, 

princípio da ampla defesa e do contraditório, e o claro cerceamento de defesa da 

categoria da educação, pugna pela nulidade de todas as audiências e decisões praticadas 

nos autos 0800487-05.2021.8.20.5001, ocorridas após o dia 16 de abril de 2021, pela 

ausência de intimação e participação do SINTE/RN. 

 

B) DA VACINAÇÃO NA CATEGORIA DA EDUCAÇÃO – PREVISÃO NO 

PLANO DE RETOMADA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS – 

IMUNIZAÇÃO NÃO CONCLUÍDA – RETORNO DEVIDO APÓS A 

COMPLETA IMUNIZAÇÃO: 

 

    O governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do 

Estado (DOE), no dia 03 de junho de 2021, a lei que inclui os profissionais das redes 
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pública e privada de educação no grupo de "prioridade imediata" para vacinação contra 

a Covid no estado. 

 

    De acordo com o documento, são considerados trabalhadores em 

educação "todos aqueles profissionais, de todas as categorias, que estejam atuando nas 

unidades escolares e órgãos de gestão das redes pública e privada de educação" no RN. 

 

    Para a vacinação dos profissionais da rede pública, o estado vai 

seguir um calendário próprio, que foi definido em um Plano de Retomada das aulas 

presenciais publicado no último mês de maio. De acordo com o governo, a vacinação 

vai começar por profissionais de creches e pré-escolas. 

 

    A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, 

anunciou a inclusão dos profissionais da educação nos grupos prioritários de 

vacinação no dia 27 de maio após nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde. 

 

    A SEEC formulou proposta para a vacinação dos trabalhadores 

da educação regular pública e privada com a utilização de doses oriundas da reserva 

técnica de forma descendente contemplando sucessivamente os grupos a seguir: 

 

Grupo 1 - Professores e auxiliares que atuam em sala de aula 

das creches, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio e 

técnico, além dos gestores dessas unidades escolares, com o 

seguinte ordenamento por faixa etária: 

I. 50 anos ou mais; 

II. 40 a 49 anos; 

III. 30 a 39 anos; 

IV. 18 a 29 anos. 
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Grupo 2 - Demais trabalhadores da educação dos demais níveis 

educacionais contemplados, com o seguinte ordenamento por 

faixa etária: 

I. 50 a 59 anos; 

II. 40 a 49 anos; 

III. 30 a 39 anos; 

IV. 18 a 29 anos. 

 

    Dentre outros aspectos que estão sendo avaliados na proposta 

encontram-se: 

 

I. vacinação do grupo subsequente dar-se-á quando a meta de 

vacinação no grupo alvo atingir 90%, devendo as doses serem 

devidamente registradas pelo Município. 

II. Eventuais trabalhadores da educação não contemplados 

nesta ordem deverão ser vacinados de acordo com o rito 

ordinário estabelecido no Plano Nacional de Imunização. 

III. identificação dos profissionais nos serviços de vacinação 

municipais ocorrerá mediante uma listagem nominal dos que se 

enquadram no grupo prioritário, providenciada pela entidade 

representativa dos mesmos, de entrega obrigatória nos serviços 

de vacinação. 

 

    Ocorre, no entanto, Colenda Corte de Justiça que de acordo com 

um levantamento do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN 

(LAIS/UFRN), tabulado até o último dia 07 de julho, dos 130 mil profissionais da 

educação, pouco mais de 62 mil tomaram a primeira dose da vacina, de um total, 2,7 

mil estão completamente imunizados. 
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    Ora Excelência, de toda categoria da educação, que conta com 

aproximadamente 130(cento e trinta)mil servidores, apenas 2,7(dois, sete)mil servidores 

encontram-se completamente imunizados, ou seja, número irrisório para o retorno as 

atividades presenciais. 

 

    A completa imunização dos trabalhadores em educação pública é 

pauta de reivindicação constante e inegociável em todas as assembleias realizadas com 

a categoria, além de estar prevista no Plano de Retomada as atividades presenciais. 

 

    Vejamos o que dizem a bula das vacinas fornecidas aqui no 

Estado: 

 

a) VACINA CORONAVAC – INSTITUTO BUTANTAN: 

 

 

b) BULA DA VACINA DE OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ: 
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C) VACINA COVID-19 PFIZER: 

 

“COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Após a diluição, uma dose da vacina ComirnatyTM, equivalente 

a 0,3 mL é administrada como injeção no músculo da parte 

superior do braço. 

PARA QUE O ESQUEMA VACINAL FIQUE COMPLETO, 

VOCÊ DEVE RECEBER DUAS DOSES DA VACINA 

COMIRNATYTM, COM UM INTERVALO MAIOR OU 

IGUAL A 21 DIAS (DE PREFERÊNCIA 3 SEMANAS) 

ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA DOSE. 

VOCÊ PODE NÃO ESTAR PROTEGIDO ATÉ PELO 

MENOS 7 DIAS APÓS A SEGUNDA DOSE DA VACINA. 

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização de ComirnatyTM, 

pergunte ao seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. 

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, 

as doses e a duração do tratamento. 

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu 

médico.” 

 

    Ora Excelência, resta claro que os trabalhadores em educação 

pública só estarão devidamente protegidos após a conclusão do ciclo vacinal, 

destacamos o trecho da bula da Vacina Pfizer: 
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“PARA QUE O ESQUEMA VACINAL FIQUE 

COMPLETO, VOCÊ DEVE RECEBER DUAS DOSES DA 

VACINA COMIRNATYTM, COM UM INTERVALO 

MAIOR OU IGUAL A 21 DIAS (DE PREFERÊNCIA 3 

SEMANAS) ENTRE A PRIMEIRA E A SEGUNDA DOSE. 

VOCÊ PODE NÃO ESTAR PROTEGIDO ATÉ PELO 

MENOS 7 DIAS APÓS A SEGUNDA DOSE DA VACINA”. 

 

    A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) JÁ 

ALERTOU PARA A MAIOR TRANSMISSIBILIDADE DA VARIANTE 

B.1.617.2 OU DELTA DA COVID-19, PREDOMINANTE NA ÍNDIA DESSA 

ESTIRPE, ALERTANDO QUE O RELAXAMENTO DAS MEDIDAS PODE 

MOTIVAR SUA EXPANSÃO1. 

 

    DUAS DOSES DAS VACINAS DA PFIZER OU DA 

ASTRAZENECA GERAM RESPOSTA IMUNE CONTRA A VARIANTE 

DELTA EM 95% DOS PACIENTES VACINADOS, MESMO QUE ELA SEJA 

CAPAZ DE ESCAPAR DE ALGUNS ANTICORPOS MONOCLONAIS DE 

LABORATÓRIO, CONFORME ESTUDO PUBLICADO PELA REVISTA 

CIENTÍFICA NATURE2. 

 

    Reiteramos que a Decisão Agravada é omissa em relação a 

completa imunização da categoria da educação, omissa em relação ao que prevê o Plano 

de retomada em relação a imunização da categoria e simplesmente determina o retorno 

 
1https://www.istoedinheiro.com.br/quais-vacinas-mais-protegem-contra-a-variante-indiana-do-

coronavirus-1/ 

2 https://www.istoedinheiro.com.br/duas-doses-de-pfizer-ou-astrazeneca-geram-resposta-imune-contra-

variante-delta/ 
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imediato, além de encurtar o prazo entre as fases de abertura, senão vejamos o próximo 

tópico. 

 

D) DECISÃO AGRAVADA EM DESACORDO COM O PRAZO ENTRE AS 

FASES DE ABERTURA PREVISTO NO PLANO DE RETOMADA AS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS: 

 

    Ora Excelência, outro ponto que merece ser destacado em relação 

a decisão Agravada é novamente uma contrariedade ao que está disposto no Plano de 

Retomada. Nós entendemos que o documento elaborado segue critérios baseados em 

estudos técnicos e científicos que devem ser obedecidos. 

 

    O Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da 

Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, veio também para suprir e substituir 

os Decretos Estaduais que estavam sendo editados com certa frequência, ou seja, 

possuindo a mesma natureza jurídica de obediência, senão vejamos o Decreto Nº 30516 

DE 22/04/2021: 

 

“Decreto Nº 30516 DE 22/04/2021 

Das atividades de ensino 

Art. 13. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, 

sem prejuízo da observância aos protocolos previstos no 

"Documento Potiguar - Diretrizes para Retomada das Atividades 

Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio 

Grande do Norte", e a critério dos secretários de educação para 

as escolas da rede pública, bem como dos gestores das escolas 

da rede privadas, as instituições de ensino poderão funcionar em 

sistema híbrido (presencial e remotamente) nas seguintes séries 

educacionais: 
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I - até o 5º ano do ensino fundamental I; 

II - 3ª série do ensino médio. 

§ 1º No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando 

a decisão lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos 

do Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001, a retomada das 

aulas presenciais está condicionada à elaboração do "plano de 

retomada das atividades escolares presenciais com protocolo 

sanitário e pedagógico", a ser apresentado até o dia 12 de maio 

de 2021, em consonância com os dados epidemiológicos no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

§ 2º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, 

etapas e modalidades educacionais não contemplados no caput, 

das unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo 

instituições de ensino superior, técnico e especializante, devendo, 

quando possível, manter o ensino remoto. 

 

    Vejamos o que diz o Plano de Retomadas em relação ao prazo 

entre as fases de abertura: 
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    De acordo com o quadro acima, concluímos que existe uma 

diferença de dias para a migração da fase 3.1 para a fase 4.1 do Estagio I, de 28(vinte e 

oito) dias que encontra-se em dissonância com o que consta na decisão Agravada. 

 

    A discrepância também ocorre da fase 4.1 do Estagio I para a Fase 

1.II do Estagio II, também de 28(vinte e oito) dias e 50%(cinquenta por cento) das 

turmas e ainda desta última para a Fase 2.II de 56(cinquenta e seis) dias e 75%(setenta 

e cinco por cento) das turmas até a Fase 3.II com 100%(cem por cento) das turmas. 

 

    Vejamos o que dispõe o Plano de Retomada Gradual das 

Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte: 

 

5.1.1 Do Estágio I 

5.1.1.1 Do Estágio I – FASE 1.I - Do Planejamento e Acolhimento 

dos Profissionais da Educação Paralelo ao processo de ensino 

não presencial, atualmente em desenvolvimento da rede estadual, 
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a retomada das atividades escolares presenciais deverá ser 

antecedida por ações de planejamento coletivo e acolhimento dos 

profissionais da educação, que ocorrerá uma semana antes da 

retomada das atividades presenciais. Durante a fase de 

planejamento e acolhimento dos profissionais da educação, 

prevista para 7 (sete) dias, as unidades escolares deverão: 

I. Intensificar as ações de acolhimento sócio emocional com as 

equipes profissionais docentes, técnico-administrativas, 

trabalhadores terceirizados e colaboradores; 

II. Desenvolver atividades de capacitação e orientação com os 

profissionais, apresentando-os aos protocolos de biossegurança 

que deverão ser obedecidos por todos da comunidade escolar; 

III. Adequar os calendários de aulas e de trabalho dos 

profissionais, em articulação com as equipes pedagógicas, bem 

como a divisão dos grupos de estudantes que estarão em 

revezamento na escola, em cada dia ou semana; 

IV. De maneira conjunta, estudar e reestruturar os planos de 

ensino, no sentido de implementar o ensino híbrido, com ou sem 

o uso de tecnologias, mesclando atividades presenciais e não 

presenciais. 

V. Planejar os trabalhos pedagógicos, considerando os 

estudantes e os professores que não retornam presencial, tendo 

em vista serem de grupos de risco ou por escolha da família. 

5.1.1.2. Do Estágio I – FASE 2.I - Do retorno dos alunos: 

Vencida a implementação da fase de planejamento e acolhimento 

dos profissionais da educação, sem agravamento dos índices 

epidemiológicos, terá início o retorno das atividades presenciais 

dos estudantes em conformidade com as orientações 

estabelecidas. 

Assim, inicialmente o retorno dar-se-á com a 3ª série do ensino 

médio, em razão de estarem em etapa de terminalidade das 
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escolaridade, bem como dos anos iniciais do ensino fundamental, 

consubstanciados no 1º ao 5º anos, diante das necessidades e 

especificidades do processo de alfabetização e sistematização 

das aprendizagens nessa etapa.  

A duração desta fase será de 14 (quatorze) dias. 

5.1.1.3. Do Estágio I – FASE 3.I: 

Superadas as fases anteriores sem que haja agravamento dos 

índices, será iniciado o regresso das atividades presenciais dos 

estudantes da 2ª série do ensino médio e dos estudantes 

matriculados nos 6° e 7° anos do ensino fundamental. 

A fase 3.1 terá duração de 14 (quartoze) dias. 

5.1.1.4. Do Estágio I – FASE 4.I: 

Finalmente, e mantidas as condições epidemiológicas, nesta fase 

poderão retornar às atividades presenciais os estudantes da 1ª 

série do ensino médio e os estudantes do ensino fundamental 

pertencentes ao 8° e 9° anos. 

A fase 2.I terá duração de 14 (quartoze) dias. 

5.1.2 Do Estágio II: 

Completado o Estágio I, após avaliação do Comitê Setorial de 

Retomada, em interação com as orientações do Comitê de 

Especialistas da SESAP, dar-se-á início a implementação do 

Estágio II. Neste, a retomada será estabelecida ampliando a  

percentagem de estudantes em sala de aula, desde que 

obedecidos o intervalos entre  

as fases na proporção e no tempo dispostos a seguir: 

5.1.2.1 Do Estágio II – FASE 1.II: 

Com o retorno gradual e progressivo de todos os anos/séries 

limitados a 30% (trinta por cento) das matrículas executados no 

Estágio anterior, parte-se para implementação da Fase 1 do 
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Estágio II, aumentando a percentagem dos alunos em sala de 

aula para 50% dos estudantes matriculados em todas as turmas.  

A fase 1 do Estágio II terá duração de 28 (vinte e oito) dias. 

5.1.2.2 Do Estágio II – FASE 2.II: 

Passado o período, e verificada a manutenção dos índices 

epidemiológicos, as unidades escolares estão aptas a 

implementar o retorno presencial de 75% dos estudantes 

matriculados em todas as turmas.  

A fase 1 do Estágio II terá duração de 56 (cinquenta e seis) dias. 

5.1.2.3 Do Estágio II – FASE 3.II: 

Por último, sob a avaliação constante por parte do Comitê 

Setorial de Retomada, devidamente autorizada e orientada pelo 

Comitê de Especialistas da SESAP, e desde que todas as medidas 

sanitárias de prevenção permaneçam sendo fielmente 

observadas, a rede estadual de ensino poderá implementar o 

retorno presencial de 100% dos estudantes matriculados em 

todas as turmas. 

 

    Destacamos ainda que não só a manutenção dos Estágios, como 

também o avanço nas fases está condicionado aos índices epidemiológicos na 

localidade, bem como ao cumprimento de todos os protocolos de biossegurança e 

medidas sanitárias pelas unidades escolares, destacamos a seguinte observação: 

 

“Da manutenção dos estágios: A implementação das fases está 

condicionada a manutenção dos índices epidemiológicos na 

localidade, bem como ao cumprimento de todos os protocolos de 

biossegurança e medidas sanitárias pelas unidades escolares. 

Ainda, cumpre esclarecer que verificada piora nos índices, 

poderá haver regresso nas fases acima explicitadas”. 
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    Encurtar os prazos previstos no Plano de Retomada Gradual das 

Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte é 

desrespeitar todo um planejamento que foi realizado baseado em estudos técnicos para 

proporcionar uma segurança aos profissionais da Educação, os alunos e a sociedade. 

 

    Com toda vênia aos argumentos utilizados pelo Ministério 

Público Estadual que compara o retorno as atividades escolares presenciais a eventos 

que na maioria das vezes ocorre uma única vez, é argumento desarrazoado e 

desproporcional haja vista estarmos tratando de aulas diárias que ocorrem nos 3(três) 

turnos, 5 (cinco) dias na semana. 

 

    Razão pela qual, por mais este motivo a decisão Agravada merece 

ser reformada de forma a respeitar os prazos previstos no Plano de Retomada Gradual 

das Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. 

 

VI – DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA: 

 

    A concessão da tutela urgência exige a presença de certos 

requisitos que se materializam na probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme caput do art. 300. 

 

    Com efeito, a tutela de urgência se presta a impedir o retorno 

imediato as atividades presenciais, antes mesmo do completo ciclo vacinal e a 

imunização dos trabalhadores em educação pública do Estado do Rio Grande do Norte, 

tudo conforme o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede 

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. 

 

A) DA PROBABILIDADE DO DIREITO: 
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    No caso em apreço, resta clara a necessidade de ser concedida a 

tutela de urgência, em razão dos motivos jurídicos elencados acima. 

 

    Demais disso, temos que é claro o direito à vida dos servidores, 

de maneira que devem ser mantidas as aulas de forma remota e virtual até a completa 

imunização da categoria, para que após o completo esquema vacinal o retorno possa ser 

feito de forma segura para professores, funcionários, alunos e toda a sociedade. 

 

    Não é leviano ressaltar que o retorno as atividades escolares 

presenciais irá trazer um fluxo de aproximadamente 1.000.000 (um milhão) de pessoas 

a mais circulando diariamente em nosso estado e se essa circulação não ocorrer de forma 

segura, ou seja, com a categoria imunizada, o prejuízo pode ser irreparável com o 

agravamento da crise sanitária. 

 

B) DO PERIGO DE DANO: 

 

    No que trata do perigo de dano, observamos que o retorno as 

atividades presenciais é eminente e está marcado para o próximo dia 19 de julho de 

2021, inclusive a decisão agravada contraria ainda o que foi definido no Plano de 

Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio 

Grande do Norte, encurtando os prazos das fases de retomada. 

 

    Diz-se isto, em razão de que se mantida a decisão e o retorno as 

atividades presenciais, a saúde dos servidores substituídos que não estão completamente 

imunizados estará incorrendo em grave risco de contaminação. 

 

    Ressaltamos que diferente de outras situações e demandas que 

envolvem o direito funcional e financeiro dos trabalhadores o que está em discussão 
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aqui é o direito à vida e a saúde dos servidores substituídos e isto Excelência é 

inabdicável. 

 

C) DO AUMENTO DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS COM O RETORNO 

ESCOLAR – AGRAVAMENTO NA CONTAMINAÇÃO E 

TRANSMISSIBILIDADE DA COVID19: 

 

    Como está demonstrado em vários meios de comunicação os 

passageiros de ônibus estão sofrendo com os veículos lotados durante os trajetos no dia 

a dia principalmente nos grandes centros urbanos. 

 

    A principal dificuldade relatada pelos passageiros é no horário de 

pico, justamente nos horários que coincidem com o das escolas. Eles acreditam que o 

que contribui para a lotação é a insuficiente quantidade de ônibus que passam nesses 

horários. 

 

    Evidente que com o retorno as atividades escolares presenciais a 

tendencia é que o número de pessoas circulando irá aumentar e com isso 

consequentemente a transmissibilidade do vírus. 

 

    Todo sacrifício, isolamento e medidas restritivas podem cair por 

terra caso o retorno ocorra de forma atabalhoada e precipitada sem a imunização dos 

trabalhadores em educação pública, também estarão em risco os que precisam usar 

diariamente ou até eventualmente o transporte público, ou seja, toda a sociedade teme o 

alto risco de contaminação. 

 

    O país e o nosso estado estão passando por uma visível melhora 

do cenário pandêmico, isso graças a todas as medidas sanitárias adotadas, bem como os 

isolamentos e a vacinação de forma acelerada para toda a sociedade. 
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    Entretanto Excelência um retorno precipitado e imprudente pode 

colocar tudo a perder, não podemos esquecer ainda do surgimento de novas variantes 

mais transmissíveis como a variante Delta. 

 

D) MATÉRIAS RELACIONADAS AO COVID19 E O RETORNO AS 

ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS: 

 

    Excelência em alguns Estados da Federação foi tentando o 

retorno as atividades presencias sem a imunização da categoria e o resultado não foi 

satisfatório, destacamos as matérias seguintes: 

 

11 escolas no estado de SP já paralisaram temporariamente as aulas por causa do 

coronavírus: 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/11/11-escolas-no-estado-de-sp-ja-

paralisaram-temporariamente-as-aulas-por-causa-do-coronavirus.ghtml 

 

Professores registram 1.045 casos de covid-19 nas escolas de São Paulo Apeoesp vem 

registrando de forma independente os casos de covid-19 em professores, estudantes e 

outros trabalhadores: 

https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/professores-registram-1-045-casos-de-

covid-19-nas-escolas-de-sao-paulo 

 

MP apura casos de covid após volta às aulas em Ribeirão 

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/NOT,0,0,1587950,rede-estadual-

mp-apura-casos-de-covid-em-escolas-de-ribeirao.aspx 
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Após volta das aulas presenciais, São José registra 39 casos de Covid-19 entre 

funcionários e alunos 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/02/23/apos-volta-das-

aulas-presenciais-sao-jose-registra-39-casos-de-covid-19-entre-funcionarios-e-

alunos.ghtml 

 

Bragança Paulista anuncia volta à fase vermelha e suspensão das aulas presencias a 

partir de terça-feira (2) 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/02/28/braganca-paulista-

anuncia-suspensao-das-aulas-presencias-na-cidade-a-partir-de-terca-feira-2.ghtml 

 

Adolescente de 13 anos morre de Covid-19 após voltar às aulas em Campinas; caso é 

investigado 

https://extra.globo.com/noticias/brasil/adolescente-de-13-anos-morre-de-covid-19-

apos-voltar-as-aulas-em-campinas-caso-investigado-rv1-1-24904187.html 

 

Escola de Campinas tem 42 casos de Covid-19 e fecha após volta às aulas 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/03/escola-de-campinas-tem-42-casos-

de-covid-19-e-fecha-apos-volta-as-aulas 

 

Internações de crianças com covid-19 crescem após a volta às aulas 

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/02/criancas-covid-

internacoes-volta-aulas/ 

 

Escolas de Blumenau registram seis casos de Covid-19 na volta às aulas 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/evandro-de-assis/escolas-de-blumenau-

registram-seis-casos-de-covid-19-na-volta-as-aulas 
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Sindicato denuncia casos suspeitos de Covid-19 em professores após retorno às aulas 

em Pouso Alegre, MG 

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/02/26/sindicato-denuncia-casos-

suspeitos-de-covid-19-em-professores-apos-retorno-as-aulas-em-pouso-alegre-

mg.ghtml 

 

Casos de Covid-19 em funcionários adiam volta às aulas em escola estadual de Piedade 

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/02/09/casos-de-covid-19-em-

funcionarios-adia-volta-as-aulas-em-escola-estadual-de-piedade.ghtml 

 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,na-primeira-semana-desde-volta-as-

aulas-escolas-estaduais-de-sp-registram-77-casos-de-covid-19,70003618006 

 

    Ressaltamos que as matérias não trazem opiniões, elas 

apresentam fatos que podem ser confirmados diariamente ao ligar a televisão, estamos 

todos vivendo um verdadeiro filme de terror diário. 

 

    A situação não é diferente em outros países: 

 

    No primeiro dia de volta às aulas no Chile, duas escolas têm casos 

de covid e suspendem atividades 

https://br.financas.yahoo.com/noticias/no-primeiro-dia-de-volta-as-aulas-no-chile-

duas-escolas-tem-casos-de-covid-e-suspendem-atividades-134423878.html 

 

VII – DO PEDIDO: 
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    Com base em todo o exposto é a presente para requerer nos termos 

dos artigos 1.015 e seguintes do NCPC, o recebimento deste agravo de instrumento pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de conceder a 

Tutela de Urgência, na forma estabelecida pelo Art. 1.019 do NCPC, para: 

 

I – LIMINARMENTE: 

 

a) Declarar a nulidade de todas as audiências e decisões praticadas nos autos 

0800487-05.2021.8.20.5001, ocorridas após o dia 16 de abril de 2021, em 

respeito ao devido processo legal, princípio da ampla defesa e do contraditório, 

e o claro cerceamento de defesa da categoria da educação, ante a ausência de 

intimação e participação do SINTE/RN, conforme prova os expedientes já 

acostados; 

 

b) Caso Vossa Excelência não entenda pela nulidade, o que desde já não se espera, 

que conceda a Tutela de Urgência para suspender os efeitos da decisão, ou seja, 

o retorno as atividades presenciais na rede Estadual de Ensino, até o final 

julgamento do Agravo, ou a completa imunização da Categoria da Educação, 

conforme os fatos e fundamentos acima expostos; 

 

II – NO MÉRITO: 

 

c) No mérito, conhecer e prover o Agravo de Instrumento, a fim de reformar a 

decisão do juízo singular, reconhecendo a inconsistência fática e jurídica da 

decisão agravada, em atenção aos pressupostos fáticos e processuais mensurados 

acima, confirme a medida de urgência, principalmente a ausência da completa 

imunização dos trabalhadores em educação pública do Estado do Rio Grande do 

Norte e ainda o desrespeito aos prazos previstos no Plano de Retomada Gradual 

das Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, 

para suspender as atividades presenciais até o completo esquema vacinal da 
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categoria representada e a manutenção do ensino remoto e virtual até a completa 

imunização; 

 

d) Requer-se, outrossim, que seja intimada as Agravadas, na forma prevista no 

artigo 1.019 do CPC, para que responda o presente Recurso no prazo de 10 (dez) 

dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender conveniente. 

 

Termos em que. 

Pede e espera deferimento. 

 

Natal/RN, 14 de julho de 2021. 

 

Carlos Gondim Miranda de Farias Carlos Alberto Marques Júnior 

Advogado - OAB/RN 2.560 Advogado – OAB/RN 2.864 

Carlos Heitor de Macedo Cavalcanti José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia 

Advogado – OAB/RN 3.745 Advogado – OAB/RN 5.155 
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Número: 0800487-05.2021.8.20.5001 
 

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

 Órgão julgador: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal 
 Última distribuição : 11/01/2021 

 Assuntos: Ensino Fundamental e Médio 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
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Partes Procurador/Terceiro vinculado

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

(EXEQUENTE)

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte
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Estado do Rio Grande do Norte (EXEQUENTE)
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70127
702

22/06/2021 16:21 RELATORIO_COM_INFORMACOES_ATUALIZADA
S

Documento de Comprovação

70127
703

22/06/2021 16:21 SEI_SEARH - 10044184 - Ofício Documento de Comprovação

70051
864

21/06/2021 11:08 Diligência Diligência

70051
868

21/06/2021 11:08 0487-1106 Outros documentos

70051
838

21/06/2021 11:02 Diligência Diligência

Num. 10249574 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



70051
844

21/06/2021 11:02 0487 Outros documentos

70050
953

21/06/2021 10:56 Petição Petição

70050
958

21/06/2021 10:56 Peticao Gov Petição

70050
959

21/06/2021 10:56 SEI_SEARH - 10024425 - Ofício Documento de Identificação

69947
559

17/06/2021 10:31 Certidão Certidão

69947
549

17/06/2021 10:29 Certidão Certidão

69947
552

17/06/2021 10:29 08004870520218205001 id 69929360 Devolução de Mandado

69947
540

17/06/2021 10:26 Certidão Certidão

69947
542

17/06/2021 10:26 08004870520218205001 id 69929361 Devolução de Mandado

69929
361

16/06/2021 17:35 Intimação Intimação

69929
360

16/06/2021 17:35 Intimação Intimação

69929
359

16/06/2021 17:35 Intimação Intimação

69917
583

16/06/2021 16:28 Despacho Despacho

69208
683

25/05/2021 14:11 Petição Petição

69208
700

25/05/2021 14:11 Manifestacao Pedido Cumprimento Termo Acordo
Extrajudicial plano retomada

Petição

69208
701

25/05/2021 14:11 Ata reuniao 21_05 _ Retomada das aulas Outros documentos

69208
702

25/05/2021 14:11 Decreto 30383_ 26_02_2021 _restricao Outros documentos

69208
703

25/05/2021 14:11 Decreto 30458_ 01_04_2021_ rede privada _ate 5
ano

Outros documentos

69208
710

25/05/2021 14:11 DECRETO n 30516 DE 22 DE ABRIL DE 2021 Outros documentos

69208
711

25/05/2021 14:11 Decreto 30536_ 29_04_2021_ retomada rede
estadual _decisao judicial

Outros documentos

69208
712

25/05/2021 14:11 Decreto 30544 _30_04_2021 Edicao _ 14918 Outros documentos

69208
713

25/05/2021 14:11 Decreto 30562_12_05_2021 Outros documentos

69208
714

25/05/2021 14:11 Boletim_especial_SE_19 Outros documentos

69208
716

25/05/2021 14:11 Decisao ACP 0801414_ordem prioridades vacinacao Outros documentos

68707
402

12/05/2021 19:23 Plano de Retomada de aulas presenciais Petição

68707
408

12/05/2021 19:23 Juntada de Plano de Retomada Petição

68707
403

12/05/2021 19:23 Plano retomada - Educação - VF5 - integral 2 Documento de Comprovação

68608
462

11/05/2021 09:06 Petição Petição

68608
465

11/05/2021 09:06 Manifestação Pedido Cumprimento Sentença
revisada 10-05-2021

Petição

68608
467

11/05/2021 09:06 Planilhas Escolas 1ª DIREC Outros documentos

68608
468

11/05/2021 09:06 Planilhas Escolas 2ª, 3ª e 4º DIREC Outros documentos

68608
469

11/05/2021 09:06 Planilha Escolas, 5, 7 e 9 DIREC (3) Outros documentos

68608
470

11/05/2021 09:06 Planilhas Escolas 6ª DIREC Outros documentos

68608
471

11/05/2021 09:06 Planilha Escolas 10, 11, 14, 15 e 16 DIREC (3) Outros documentos
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68608
473

11/05/2021 09:06 Planilha - 12ª DIREC - Mossoró (2) Outros documentos

68343
486

05/05/2021 12:28 Relatório Petição

68343
488

05/05/2021 12:28 Petição - juntada- relatório circunstaciado Petição

68343
490

05/05/2021 12:28 Relatório Circunstanciado - SEEC Documento de Comprovação

67916
452

22/04/2021 20:33 Comprovação de adimplemento de obrigações Petição

67916
477

22/04/2021 20:33 Petição - comprovação cumprimento obrigações -
SEEC

Documento de Comprovação

67916
453

22/04/2021 20:33 recomendacoes comite 17 - Anexo VII Documento de Comprovação

67916
454

22/04/2021 20:33 SEI_SEARH - 9149076 - Informacao - Anexo VIII Documento de Comprovação

67916
455

22/04/2021 20:33 SEI_00610009.000747_2021_41 - Anexo VI Documento de Comprovação

67916
457

22/04/2021 20:33 SEI_00410002.000399_2021_83 - Anexo
III_compressed

Documento de Comprovação

67916
458

22/04/2021 20:33 PORTARIA_112-SEI - Anexo V Documento de Comprovação

67916
460

22/04/2021 20:33 Relação das Escolas matrículas e horários Documento de Comprovação

67916
461

22/04/2021 20:33 ANEXO IV Documento de Comprovação

67916
462

22/04/2021 20:33 Portaria Conjunta 004 - GAC - SESAP SEEC Documento de Comprovação

67916
464

22/04/2021 20:33 ANEXO I Documento de Comprovação

67603
107

14/04/2021 13:26 Ata da Audiência Ata da Audiência

67473
283

12/04/2021 08:50 Diligência Diligência

67473
285

12/04/2021 08:50 0487 Outros documentos

67471
479

12/04/2021 08:03 Diligência Diligência

67471
480

12/04/2021 08:03 08004870520218205001 Devolução de Mandado

67366
610

08/04/2021 11:05 Intimação Intimação

67366
609

08/04/2021 11:05 Intimação Intimação

67301
625

07/04/2021 08:53 Diligência Diligência

67301
980

07/04/2021 08:53 08004870520218205001 id 67203315 Devolução de Mandado

67301
614

07/04/2021 08:51 Diligência Diligência

67301
615

07/04/2021 08:51 08004870520218205001 id 67203316 Devolução de Mandado

67262
966

06/04/2021 11:46 Petição Petição

67203
316

05/04/2021 10:32 Intimação Intimação

67203
315

05/04/2021 10:32 Intimação Intimação

67126
447

30/03/2021 21:16 Certidão Certidão

67111
362

30/03/2021 17:14 Despacho Despacho

67108
496

30/03/2021 14:48 Certidão Trânsito em Julgado Certidão Trânsito em Julgado

66515
483

15/03/2021 21:41 Petição Petição

66515
484

15/03/2021 21:41 Pedido cumprimento sentença Petição
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66515
488

15/03/2021 21:41 Termo de Reunião 24 de novembro de 2020 Outros documentos

66515
490

15/03/2021 21:41 Termo de Reunião 09 de dezembro de 2020 Outros documentos

66515
492

15/03/2021 21:41 Termo de Reunião_20 de janeiro de 2021 Outros documentos

66515
494

15/03/2021 21:41 Termo de Reunião_26 de janeiro de 2021 Outros documentos

66515
495

15/03/2021 21:41 Termo de Reunião 01 de fevereiro de 2021 Outros documentos

66515
496

15/03/2021 21:41 Termo de Reunião_11 de fevereiro de 2021 Outros documentos

66515
497

15/03/2021 21:41 Termo de Audiência 01 de março de 2021 Outros documentos

66515
502

15/03/2021 21:41 Ofício SESAP_compressed Outros documentos

66515
504

15/03/2021 21:41 Recomendação 22 do Comitê de Especialistas da
SESAP

Outros documentos

66515
505

15/03/2021 21:41 Recomendação 24 do Comitê de Especialistas da
SESAP

Outros documentos

66515
506

15/03/2021 21:41 Dados Gráficos Outros documentos

66515
507

15/03/2021 21:41 Planilha das Escolas Prontas Outros documentos

66515
508

15/03/2021 21:41 COVID-19_Textos para Debate IDB DP 00842 Outros documentos

64729
398

26/01/2021 11:48 Ciente Petição

64600
252

21/01/2021 17:49 Sentença Sentença

64404
210

15/01/2021 09:24 Estado do RN Petição

64404
236

15/01/2021 09:24 Petição - Estado do RN Outros documentos

64404
237

15/01/2021 09:24 SEI_SEARH - 8151663 - Despacho Outros documentos

64401
054

15/01/2021 08:58 Petição Petição

64402
655

15/01/2021 08:58 Peticao Petição

64363
945

14/01/2021 08:30 Diligência Diligência

64363
946

14/01/2021 08:30 08004870520218205001 id 64321161 Outros documentos

64363
943

14/01/2021 08:27 Diligência Diligência

64363
944

14/01/2021 08:27 08004870520218205001 id 64321157 Outros documentos

64363
941

14/01/2021 08:25 Diligência Diligência

64363
942

14/01/2021 08:25 08004870520218205001 id 64321153 Outros documentos

64363
939

14/01/2021 08:23 Diligência Diligência

64363
940

14/01/2021 08:23 08004870520218205001 id 64321154 Outros documentos

64363
937

14/01/2021 08:20 Diligência Diligência

64363
938

14/01/2021 08:20 08004870520218205001 id 64321155 Outros documentos

64363
935

14/01/2021 08:17 Diligência Diligência

64363
936

14/01/2021 08:17 08004870520218205001 id 64321156 Outros documentos

64363
933

14/01/2021 08:15 Diligência Diligência

64363
934

14/01/2021 08:15 08004870520218205001 id 64321158 Outros documentos
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64363
931

14/01/2021 08:12 Diligência Diligência

64363
932

14/01/2021 08:12 08004870520218205001 id 64321159 Outros documentos

64363
929

14/01/2021 08:10 Diligência Diligência

64363
930

14/01/2021 08:10 08004870520218205001 id 64321160 Outros documentos

64321
161

12/01/2021 18:52 Intimação Intimação

64321
160

12/01/2021 18:52 Intimação Intimação

64321
159

12/01/2021 18:52 Intimação Intimação

64321
158

12/01/2021 18:52 Intimação Intimação

64321
157

12/01/2021 18:51 Intimação Intimação

64321
156

12/01/2021 18:51 Intimação Intimação

64321
155

12/01/2021 18:51 Intimação Intimação

64321
154

12/01/2021 18:51 Intimação Intimação

64321
153

12/01/2021 18:51 Intimação Intimação

64282
112

12/01/2021 12:02 Decisão Decisão

64258
268

11/01/2021 10:38 Petição Inicial Petição Inicial

64258
274

11/01/2021 10:38 0810395-88.2020.8.20.0000 Documento de Comprovação

64258
275

11/01/2021 10:38 0810395-88.2020.8.20.0000 Documento de Comprovação
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CERTIDÃO

 

 

Certifico e dou fé que INTIMEI o Secretário de Estado da Educação do RN na pessoa da Chefe de
Gabinete Tercilia Maria Batalha   a qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 13 de Julho de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a Governadora do Estado do RN Maria de Fátima Bezerra do inteiro teor
deste mandado a qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

 

Natal 13 de Julho de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 70769651, me dirigi ao local e lá INTIMEI o ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Secretaria Geral /TJ-RN , na pessoa de seu representante
legal, que após a leitura do mandado, exarou o seu ciente e recebeu a contra fé. O referido é verdade e dou
fé.  

Num. 70808353 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NEI RAMALHO BARRETO - 13/07/2021 08:37:36
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071308373585900000067612553
Número do documento: 21071308373585900000067612553

Num. 10249574 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 

Num. 70808360 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: NEI RAMALHO BARRETO - 13/07/2021 08:37:36
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071308373609800000067612559
Número do documento: 21071308373609800000067612559

Num. 10249574 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



Num. 70808360 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: NEI RAMALHO BARRETO - 13/07/2021 08:37:36
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071308373609800000067612559
Número do documento: 21071308373609800000067612559

Num. 10249574 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 

           

       PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - CUMPRIR DECISÃO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

U R G E N T E

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para que cumpra a decisão de ID. 70748812, que deferiu parcialmente o pedido
formulado pelo Ministério Público para determinar que a data inicial da Retomada da
Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto é, 19 de julho de 2021, alterando-se,
contudo, o prazo entre as fases de abertura para 14 dias, conforme fundamentação
acima.

 DECISÃO: .""CÓPIA ANEXA

 PARTE A SER INTIMADA:  Exmª. Srª. GOVERNADORA DO ESTADO  DO RIO GRANDE DO NORTE - 
, ou a quem as suas vezes fizer, Professora Fátima Bezerra com endereço no Centro Administrativo do

  Estado, Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP: 59064-901.      

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL  /RN, 12 de julho de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal
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(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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       PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - CUMPRIR DECISÃO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

U R G E N T E

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para que cumpra a decisão de ID. 70748812, que deferiu parcialmente o pedido
formulado pelo Ministério Público para determinar que a data inicial da Retomada da
Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto é, 19 de julho de 2021, alterando-se,
contudo, o prazo entre as fases de abertura para 14 dias, conforme fundamentação
acima.

 DECISÃO: .""CÓPIA ANEXA

 PARTE A SER INTIMADA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE
DO NORTE, ou a quem as suas vezes fizer,  com endereço no Centro Administrativo do
Estado, Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP: 59064-901.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL  /RN, 12 de julho de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal
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       PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - CUMPRIR DECISÃO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

U R G E N T E

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para que cumpra a decisão de ID. 70748812, que deferiu parcialmente o pedido
formulado pelo Ministério Público para determinar que a data inicial da Retomada da
Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto é, 19 de julho de 2021, alterando-se,
contudo, o prazo entre as fases de abertura para 14 dias, conforme fundamentação
acima.

 DECISÃO: .""CÓPIA ANEXA

 PARTE A SER INTIMADA:   ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio de seu
 Procurador-Geral, ou a quem as suas vezes fizer, com endereço na Avenida Afonso Pena,

1155, Tirol, NATAL - RN - CEP: 59020-100.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL  /RN, 12 de julho de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0800487-05.2021.8.20.5001

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE

EXECUTADO: NÃO CONSTA

                                                       DECISÃO   

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto em desfavor do Estado

do Rio Grande do Norte, decorrente do não cumprimento do acordo homologado por este juízo, por meio

da sentença de id nº 64600252.

Em audiência realizada na data de  de 2021, o Estado do RN se14 de abril

comprometeu a:

a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório circunstanciado,

informando acerca das medidas adotadas em relação ao cumprimento de todas as cláusulas do acordo

extrajudicial, apontadas pelo Ministério Público ao id nº 66515483 como descumpridas.

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das

atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno às aulas presenciais.

Em  22 de abrilde 2021, o Estado do RN, então, anexou aos autos os documentos

de id nº 67916452 como forma de cumprimento do item “a”, acima mencionado, documentação que foi

complementada pela petição e documento de id nº 64343486. Ademais, em  12 de maio, apresentou no

processo o Plano de Retomada de Aulas (id nº 68707402).

 Acerca de tais informações, manifestaram-se o  Parquet e   a Defensoria Pública,

em  11 de maiode 2021 (id nº 68608462) e em  25 de maio(id nº 69208683), em suma, relatando o não

cumprimento integral de parte das obrigações avençadas no acordo extrajudicial já homologado e

 requerendo a fixação do prazo de 48 horas para que o Governo adotasse as medidas necessárias à

implementação da avença, inclusive quanto ao estabelecimento dos marcos temporais para início do

Plano de Retomada de Aulas.
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Após novas informações, este juízo determinou a realização de audiência em  30

de junho      passado, sendo ao final, proposto pelo magistrado a antecipação da data do acolhimento dos

professores para o dia  12 de julhode 2021 e o retorno das aulas para os alunos no dia  19 de julhode

2021, na forma como consta no plano de retomada apresentado pela Secretaria Estadual de Educação.

Sobre a proposta o Secretário Estadual de Educação ficou de se manifestar no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O MP requereu ainda a avaliação da possibilidade de diminuição do tempo entre

as fases de retomada, o que ficou de ser visto no mesmo prazo pelo Secretário.

 Em 02 de Julho, foi apresentado o Ofício nº 1562/2021/SEEC – GS/SEEC –

SECRETARIO-SEEC destacando a impossibilidade de adiantamento do retorno das aulas em 07 (sete)

dias.

 Houve manifestação do Parquet.

É o que importa relatar.

 

Decido.

2 – RAZÕES DE DECIDIR

A análise da pretensão ora posta em juízo diz respeito especificamente à data de

retorno das aulas na rede pública de ensino, de forma também presencial, bem como ao intervalo entre as

fases destacadas no Plano de Retomada, apresentado pelo Estado do RN nos autos da presente ação.

Considerando as informações prestadas a este juízo, por meio do Ofício

encaminhado pelo Secretário Estadual de Saúde, entendo que a antecipação da volta, poderia, neste

momento, acarretar alguns problemas para os próprios estudantes e servidores da educação em termos de

organização do espaço e da rotina escolar, notadamente quanto à oferta de transporte e alimentação.

A regularização de tais serviços depende de ações administrativas, as quais já

estão em curso, mas naturalmente devem observância a alguns prazos legais, no que tange à realização de

procedimentos licitatórios, por exemplo, segundo pude constatar da documentação por último anexada.

Assim, considerando as aduções do Poder Público, as quais considero pertinentes

e relevantes, e ainda que a diferença entre a proposta feita por este juízo em Audiência, realizada na data

de 30 de junho de 2021, e a proposta inicial feita pelo Estado do RN, é de apenas 7 dias, ora entendo

razoável refluir da proposta anterior, até porque não observo dano irreparável na diferença apontada, ao

contrário talvez o não acatamento do planejamento de retorno da SEC por este Juízo possa causar efetivos

prejuízos à já tão prejudicada educação pública neste tempo de pandemia. Desse modo, devem as aulas

ser retomadas no dia 19 de julho, seguindo o calendário já apresentado.

Contudo, no que diz respeito ao tempo estabelecido para avanço das fases

previstas no plano, entendo assistir razão ao Ministério Público ao requerer que o lapso temporal

considerado seja de 14 (quatorze) dias, tendo em vista o estado avançado de vacinação, em termos etários

– atualmente em 39 anos ou com tendência a diminuir a idade da população geral – e da própria

recomendação expedida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública, em Nota Informativa nº 16/2021, de

02 de julho, que afirma:
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O planejamento de retorno às atividades educacionais deve ser realizado de

forma articulada com a Atenção Primária à Saúde (APS) do município,

 considerando esta ser a ordenadora do cuidado, responsável pela vigilância no

território e articuladora das ações de promoção da saúde.

 

A volta às aulas presenciais deve ser gradual, por grupos de estudantes, etapas

ou níveis educacionais, em conformidade com protocolos produzidos pelas

autoridades sanitárias locais, pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e

 instituições escolares, com participação das comunidades escolares,

 considerando as características de cada unidade educacional, observando regras

 de gestão, de higiene e de distanciamento físico de estudantes, de funcionários e

 profissionais da educação, com escalonamento de horários de entrada e saída

para evitar aglomerações, e outras medidas de segurança recomendadas.

 

A retomada das aulas de forma gradual, por meio de rodízio, de acordo com

percentual e periodicidade estabelecidos em conjunto entre o Sistema de Ensino e

 os órgãos de Saúde e Comitê de Especialistas, a depender do número de

 estudantes de cada escola, garantindo a segurança da comunidade escolar, de

 forma a organizar as turmas com menos estudantes por turno de funcionamento,

a fim de evitar aglomerações no espaço escolar.

 

Sobre o rodízio, deve considerar que o percentual a ser estabelecido seja em

média de 30% dos estudantes, garantindo-se, igualmente, o quantitativo de

 funcionários terceirizados e pessoal de apoio adequado e seguro para o

 funcionamento da Unidade Escolar, no que se refere às normas de higienização e

serviço de merenda.

 

E, escalonar o retorno às atividades presenciais, para maior controle da situação

e como forma de dar tempo às equipes das unidades para se familiarizarem com a

 nova organização do trabalho, sugerindo-se o intervalo mínimo de 14 dias entre

 os grupamentos, conforme os protocolos de segurança. 

 

É de se ressaltar que a taxa de ocupação de leitos críticos por região,

d i spon ib i l i zada  pe la  sa la  púb l ica  do  Regula  RN (

) demonstra uma expressiva redução em seushttps://regulacao.saude.rn.gov.br/sala-situacao/sala_publica/

índices, estando atualmente no percentual de 55,1% considerando-se todo o Estado.

Ademais, qualquer modificação no curso da pandemia que implique em aumento

de tais índices, ou mesmo da taxa de óbitos pode levar a uma reorganização das atividades já iniciadas,

sem olvidar que o retorno é híbrido, facultativo e gradual.

3 – CONCLUSÃO
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Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público

para determinar que a data inicial da Retomada da Aulas siga o plano já apresentado nos autos, isto é, 19

de julho de 2021, alterando-se, contudo, o prazo entre as fases de abertura para 14 dias, conforme

fundamentação acima.

 o Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Procuradoria Geral doIntime-se

Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário Estadual de Educação, da

Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreira para cumprimento da presente

decisão.

Cumpra-se. 

 

NATAL  /RN, 10 de julho de 2021.

ARTUR CORTEZ BONIFACIO

 Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública:

Segue, em anexo, a manifestação (com um anexo) do Ministério Público em conjunto com a Defensoria
Pública, de forma tempestiva, acerca da petição e documentos apresentados pelo Estado do Rio Grande do
Norte.

Natal, 08 de julho de 2021.

Oscar Hugo de Souza Ramos

Promotor de Justiça 
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 
EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE NATAL/RN. 

 

 

 

 

Processo n.º 0800487-05.2021.8.20.5001 

Pedido de Cumprimento de Sentença 

Demandante: Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual 

Demandado: Estado do Rio Grande do Norte 

  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por 

meio da 10ª Defensoria Cível de Natal, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, por intermédio da 78ª Promotoria de Justiça de Natal, vêm, no uso das 

atribuições legais previstas nos artigos 127 e 134, ambos da Constituição Federal, apresentar 

MANIFESTAÇÃO sobre a petição do Id 70504861, através da qual o ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE informa não acatar a proposta de retomada das aulas presenciais na rede estadual de 

ensino no dia 12 de julho de 2021, nos seguintes termos: 

 

I – RESUMO DA LIDE: 

 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério 

Público Estadual e pela Defensoria Pública Estadual em face do não cumprimento integral de 

parte das obrigações avençadas no acordo extrajudicial homologado judicialmente na sentença do 

Id 64600252, prolatada por este Juízo de Direito. 

 

Na petição de Id 6920863, protocolizada em 25 de maio de 2021, a Defensoria 

Pública e o Ministério Público Estadual pugnaram pela intimação pessoal da Excelentíssima 
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 
Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte e do Secretário de Estado da Educação, 

da Cultura, do Esporte e do Lazer para: 

“a) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, instituir por ato normativo 
específico o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da 
Rede Estadual do Rio Grande do Norte, constante no Id 68707403, nos 
termos do art. 14, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 30.562, de 11 
de maio de 2021; b) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizar por 
ato normativo a RETOMADA IMEDIATA das aulas presenciais, de forma 
híbrida, gradual e facultativa, na rede estadual de ensino nos Municípios 
do Estado, que não vigorem decreto restritivo de funcionamento das 
atividades escolares presenciais; c) a partir da data da publicação desse 
ato normativo citado na alínea ‘b’, dar início a Fase 1.I do Estágio I e 
sucessivamente nos prazos previstos as demais Fases e Estágios 
estabelecidos no Plano de Retomada acostado ao Id 68707403, 
operacionalizando a sua implementação, com observância do cumprimento 
dos Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada Gradual das 
Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do 
Norte, instituídos pela Portaria n. º 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22 de 
abril de 2021, carreados ao Id – Id 67916462 e Id 6796464; d) apresentar, 
na forma pleiteada na petição do Id 68608465, os documentos 
complementares para comprovação integral do cumprimento das cláusulas 
quarta, sexta, oitava, décima quarta, décima quinta e décima sétima do 
termo de acordo firmado e ora executado.” 

 

Regularmente intimado para se manifestar sobre o pedido, o Estado do Rio 

Grande do Norte, na petição de Id 70050958, tendo colacionado o ofício nº 1444/2021, subscrito 

pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Estado do Rio 

Grande do Norte, apresentou as seguintes informações (documento de Id 70050959): a) no que 

se refere ao cumprimento da Cláusula Quarta, informou que “restou comprovado que o Estado do 

Rio Grande do Norte implementou as reformas/adaptações na estrutura predial das Escolas da 

Rede Estadual de Ensino, necessárias ao cumprimento das exigências contidas no protocolo 

sanitário estabelecido pelo Decreto Estadual nº 29.989/2020, conforme consta no documento 

Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais – Pandemia Covid-19 – 

Retomada das Aulas Presenciais (ID 67916457). Ademais, o questionamento do Ministério Público 

diz respeito à existência de problemas pontuais de reformas na estrutura física de Unidades 

Escolares, que não interfere na Segurança Sanitária”; b) “Quanto à Cláusula Oitava, referente à 

contratação temporária de professores e profissionais de apoio/acompanhante especializado, em 

número correspondente às respectivas necessidades de substituição, decorrente da 
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impossibilidade de trabalho presencial dos funcionários por integrarem grupo de risco, esta Pasta 

de Governo deflagrou o Processo SEI nº 00410059.000342/2021-29, que se encontra em 

tramitação. Entretanto, é imperioso avaliar a viabilidade de proceder à referida contratação nos 

moldes estabelecidos no Acordo firmado, haja vista que a realidade atual diverge da situação 

existente na data de assinatura do TAC. No momento, os professores estão sendo vacinados, 

portanto, a necessidade de professores substitutos tende a ser mínima.”; c) “Em relação à 

Cláusula Décima Sétima, está em fase de finalização, por meio do Processo nº SEI 

00410013.003155/2021-23, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

especializados na função de Psicologia, em regime de execução indireta terceirizada”. 

 

Posteriormente, na petição do Id 702127697, o Estado do Rio Grande do Norte 

colacionou aos autos formulário do googleforms, com levantamento parcial dos professores, 

servidores e alunos que integram os grupos de risco para a Covid-19, aduzindo ter cumprido a 

cláusula décima sexta do acordo firmado com o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Ao despachar o feito, foi designada audiência de conciliação, ocorrida no dia 30 

de junho de 2021. Na referida audiência (termo de Id 70429437), “as partes debateram e, ao final, 

ficou proposto pelo Juízo a antecipação da data do acolhimento dos professores para o dia 12 de 

julho de 2021 e o retorno das aulas para os alunos no dia 19 de julho de 2021, na forma como 

consta no plano de retomada apresentado pela Secretaria Estadual de Educação. Foi dado o 

prazo de 48 horas para o Secretário Estadual de Educação informar a possibilidade ou não de 

aceitar a proposta acima mencionada. Por fim, o Ministério Público solicitou que o Secretário de 

Educação pudesse avaliar a possibilidade de diminuição do tempo entre as fases de retomada, 

havendo o mesmo informado que irá analisar a proposta no mesmo prazo.” 

Em 02 de julho de 2021, o Estado do Rio Grande do Norte, após o transcurso do 

prazo de 48 horas, apresentou petição no Id 7050860, informando a impossibilidade de 

“adiantamento do retorno das aulas em 07 dias”. Colacionou documentos aos autos. 

 

Na imprensa local, o Secretário de Educação, da Cultura, do Desporto e do 

Lazer, em entrevistas, informou que as aulas só serão retomadas no dia 19 ou 26 de julho de 
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2021, em dissonância, inclusive, com a proposta inicialmente apresentada de retorno no dia 19 de 

julho1. 

 

Despachado o feito, determinou-se a intimação do Ministério Público e da 

Defensoria Pública para se manifestarem sobre a petição de Id 7050860 no prazo de 48 horas. 

Assim sendo, independente da intimação, face à urgência da situação em tela, os autores do 

pedido de cumprimento de sentença reiteram os pedidos insertos nas alíneas “a”, “b” e “c” da 

petição do Id 6920863, tendo em vista que não existe qualquer impedimento de natureza técnico-

científica e epidemiológica que justifique a manutenção da suspensão das aulas presenciais na 

rede estadual de ensino e que a SEEC teve 01 (um) ano e 03 (três) meses para organizar as 

contratações atinentes à merenda escolar e ao transporte escolar, nada justificando protelar a 

efetivação do direito fundamental à educação dos 217 mil alunos da rede estadual de ensino. 

 

II – DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DE ENSINO 

DE FORMA GRADUAL E HÍBRIDA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONDIÇÕES 

EPIDEMIOLÓGICAS FAVORÁVEIS AO RETORNO. DECRETO ESTADUAL Nº 30.596, DE 21 

DE MAIO DE 2021, QUE PERMITIU A RETOMADA NAS REDES MUNICIPAIS E PRIVADAS DE 

ENSINO. TRATAMENTO DIFERENCIADO APENAS QUANTO À REDE ESTADUAL. 

TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO JÁ IMUNIZADOS: 

 

Conforme exposto no pedido de cumprimento de sentença do Id 66515484, o 

Estado do Rio Grande do Norte, até a presente data, não cumpriu, dentre outras, a cláusula 

décima segunda do termo de acordo extrajudicial firmado com o Ministério Público do 

Estado e a Defensoria Pública Estadual em 23 de novembro de 2020 e judicialmente 

homologado por este Juízo de Direito em 21 de janeiro de 2021, consoante se infere da 

sentença acostada do Id 64600252, transitada em julgado em 25 de março de 2021 (certidão do Id 

67108496), uma vez que as aulas presenciais na rede estadual de ensino permanecem 

suspensas desde o 18 de março de 2020 (Decreto Estadual nº 25.524, de 17 de março de 2020). 

 

 
1 https://www.blogdobg.com.br/aulas-presenciais-voltam-em-julho-na-rede-estadual-do-rn/.  
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Como assinalado anteriormente, muito embora a situação epidemiológica seja 

favorável à volta das aulas presencialmente nas escolas da rede estadual de ensino, a Secretaria 

de Educação, da Cultura, do Lazer e do Desporto propõe a retomada apenas em 19 de julho de 

2021, sendo a primeira semana de acolhimento dos professores e alunos conforme o plano de 

retomada apresentado, de forma que, efetivamente, a retomada das aulas presenciais, se 

acolhida a proposta do demandado por esse Juízo de Direito, só ocorrerá em 26 de julho de 2021, 

trazendo ainda mais prejuízos para os alunos, que estão há mais de 01 ano e 03 meses sem 

aulas presenciais. 

 

O Decreto do Estado do Rio Grande do Norte nº 30.458, de 01 de abril de 2021, 

publicado na edição do DOE nº 14.898, permitiu o retorno nas instituições privadas de ensino até 

o 5º ano do ensino fundamental I. 

 

Em 17 de abril de 2021, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte2, ao emitir o relatório intitulado “A Evolução da 

Epidemia da Covid-19 no RN: uma análise pós-páscoa: evolução da epidemia da Covid-19 no RN 

à luz da ciência de dados”, recomendou que: 

 

[...] 2) Considerando que as escolas devem ser as últimas a fechar e as 
primeiras a reabrir, o Estado e os municípios devem, urgentemente, iniciar 
o retorno faseado das atividades escolares híbridas nas escolas públicas. 
As crianças e os adolescentes mais pobres do estado tiveram seus direitos 
constitucionais e suas garantias legais maculados pela falta das atividades 
escolares presenciais, ampliando a desigualdade social no RN em especial 
nos grupos mais vulneráveis. É urgente e fundamental que o Poder Público 
no RN implemente métodos educacionais que garantam estratégias de 
permanência com busca ativa de alunos e o retorno de TODOS às escolas. 
Como diziam Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire: não há 
educação pública de qualidade que seja barata, portanto, devem ser 
investidos os recursos necessários para garantir o futuro das crianças, 
adolescentes e jovens do RN. 3) O retorno das atividades escolares pode 
ocorrer de forma faseada, para tanto, baseando-se nos indicadores 
epidemiológicos e assistenciais. Portanto, para iniciar as aulas em formato 
híbrido nas escolas públicas deve-se observar tais dados e a análise 
constante do risco e do benefício de abrir-se às escolas. É essencial que a 

 
2 https://covid.lais.ufrn.br/publicacoes/Analise_Cenario_Covid10_pos_pascoa.pdf.  
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sociedade, as empresas, os poderes constituídos e, em especial, os 
órgãos de fiscalização e de controle cobrem do Ministério da Educação, da 
Secretaria de Educação do Estado e das Secretarias de Educação dos 
Municípios a previsão orçamentária adequada e o aporte dos recursos 
financeiros suficientes para que existam as condições necessárias para 
oferta do ensino seguro nas escolas públicas, de modo que formatos 
alternativos de ensino possam ser desenvolvidos e implementados. 4) As 
escolas devem estar estruturadas segundo protocolos estabelecidos pelas 
autoridades sanitárias estaduais e locais tanto para escolas públicas 
quanto particulares. 5) O Estado e todos os municípios precisam 
acompanhar as crianças que estão em situação de vulnerabilidade e 
estão fora de sala de aula. Além disso, tomar as medidas necessárias 
para que essas crianças sejam acolhidas e a situação de 
vulnerabilidade seja revertida, garantindo-lhes os direitos essenciais 
aos quais elas fazem jus. 6) Identificar os professores que não 
disponham do recurso necessário para realização do ensino remoto e 
fornecer para estes as condições necessárias de infraestrutura e 
capacitação para que possam desenvolver as atividades de ensino.” 

 

Não se pode deixar de destacar também que o Estado do Rio Grande do Norte, 

durante o período da pandemia da Covid-19, não propiciou aos alunos da rede estadual de ensino 

qualquer programa de inclusão digital, o que contribui ainda mais para o agravamento da situação 

dos alunos em situação de vulnerabilidade social e que se encontram privados do direito 

fundamental à educação. 

 

De acordo com estudo intitulado “Tempo para Escola na Pandemia”, realizado 

pela Fundação Getúlio Vargas nos meses de julho e agosto de 2020, a proporção de alunos que 

não recebeu atividades escolares por UF e Faixas Etárias demonstram índices alarmantes de falta 

de acesso à educação. No Estado do Rio Grande do Norte esses índices variam de 22,02% a 

40,71%, sendo o tempo de dedicação à escola, por dia útil, de apenas 2,04 a 2,06 horas3, 

conforme demonstram os dados coletados pela PNAD/COVID/IBGE de julho e agosto de 2020, os 

quais permitem avaliar se os alunos estão matriculados, recebendo atividades escolares para 

estudar de casa e quantos dias e horas da semana se dedicam para essas atividades4. 

 

 
3 Disponível em  ANEXO-FGV-Social-Neri-e-Osorio-Tempo-para-Escola-Pandemia.pdf. Acessado em 08 julho 2021. 
4 A Nova Demanda por Educação Profissional (fgv.br). Acessado em 08 de julho de 2021. 

Num. 70702013 - Pág. 6

Num. 10249574 - Pág. 32Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 
 

 

 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 

 

 

 

Em 21 de abril de 2021, o Comitê de Especialistas da SESAP/RN emitiu a 

RECOMENDAÇÃO 28 que em seu item 2 já enunciava que: 

 
2 - Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das escolas, 
por município e considerando as escolas individualmente, desde que o 

Num. 70702013 - Pág. 7

Num. 10249574 - Pág. 33Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 
 

 

 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 
município atenda os critérios de retomada e as escolas estejam 
preparadas segundo os protocolos de biossegurança. 

 

Adiante, o Decreto Estadual nº 30.516, de 22 de abril de 2021, publicado na 

edição do diário oficial do Estado nº 14.913, de 23 de abril de 2021, estabeleceu a 

possibilidade de retomada das aulas nas escolas municipais de ensino, em sistema híbrido, 

até o 5º ano do ensino fundamental I e a 3ª série do ensino médio. Todavia, foi mantida a 

suspensão apenas em relação à rede estadual de ensino, sem qualquer justificativa 

técnico-científica. 

 
No dia 12 de maio de 2021 foi publicado no diário oficial do Estado o Decreto 

Estadual nº 30.562, de 11 de maio de 2021, estabelecendo que: 

 

“Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional 
e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
vigentes entre 12 de maio e 27 de maio de 2021. 
[...] 
Art. 13. Observado o cumprimento dos protocolos sanitários previstos 
no "Documento Potiguar - Diretrizes para Retomada das Atividades 
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio 
Grande do Norte", as instituições de ensino poderão ampliar seu 
funcionamento de forma gradual, em sistema híbrido e de modo 
facultativo, às seguintes séries educacionais: 

I - a partir de 17 de maio, o 6º e o 7º ano do ensino fundamental e a 2ª 
série do ensino médio; 

II - a partir de 31 de maio, o 8º e o 9º ano do ensino fundamental e a 1ª 
série do ensino médio; 

III - a partir de 17 de maio, o ensino técnico profissionalizante. 

§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas 
e modalidades educacionais não contemplados nos incisos do caput, das 
unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo instituições de 
ensino superior, devendo, quando possível, manter o ensino remoto. 

§ 2º Não se sujeita à previsão do § 1º as atividades de educação em que o 
ensino remoto seja inviável, exclusivamente para treinamento de 
profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais para 
concluintes do ensino superior. 
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§ 3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a 
incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a 
disseminação do novo coronavírus. 

Art. 14. No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a 
decisão lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo 
nº 0800487-05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está 
condicionada à elaboração do "plano de retomada das atividades 
escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico" em 
consonância com os dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande do 
Norte, a ser apresentado até o dia 12 de maio de 2021. 

Parágrafo único. O Estado do Rio Grande do Norte editará ato normativo 
específico para apresentação e divulgação do Plano de Retomada às 
atividades escolares presenciais na rede pública estadual, nos termos do 
caput deste artigo. 

Art. 15. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo 
funcionamento híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo 
das medidas constantes nos artigos 7º e 8º deste Decreto, todas as 
normas atinentes à medicina e segurança do trabalho, considerando o 
dever constitucional de manutenção de um ambiente laboral sadio para 
colaboradores, docentes e discentes, sob pena de responsabilização civil. 

Parágrafo único. Fica recomendado aos gestores educacionais a 
priorização do trabalho remoto aos profissionais da educação integrantes 
do grupo de risco da COVID-19.” – grifo nosso.” 

 

Em 09 de junho de 2021, foi publicado o Decreto nº 30.641, de 08 de junho de 

2021, no DOE nº 14946, prorrogando a vigência do Decreto nº 30.562, nos seguintes termos: 

“Art. 1º Fica prorrogada a vigência do Decreto Estadual nº 30.562, de 11 
de maio de 2021, com a redação dada pelo Decreto Estadual nº 30.611, de 
26 de maio de 2021, até o dia 23 de junho de 2021. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos municípios 
abrangidos pelos seguintes Decreto Estaduais: 

I – Decreto Estadual nº 30.596, de 21 de maio de 2021, que institui 
medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito da VI Regional de 
Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (VI URSAP), prorrogado 
pelo Decreto Estadual nº 30.631, de 04 de junho de 2021; 
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II – Decreto Estadual nº 30.606, de 25 de maio de 2021, que institui 
medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito das Regiões Central 
e do Vale do Açu no Estado do Rio Grande do Norte, prorrogado pelo 
Decreto Estadual nº 30.632, de 04 de junho de 2021; 

III – qualquer outro ato normativo, estadual ou municipal, que venha a 
estabelecer medidas mais restritivas destinadas ao enfrentamento da 
pandemia da COVID-19. 

Art. 2º O Decreto Estadual nº 30.562, de 11 de maio de 2021, com a 
redação dada pelo Decreto Estadual nº 30.611, de 26 de maio de 2021, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional 
e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
vigentes entre 12 de maio e 23 de junho de 2021.” (NR) 

(...) 

Art. 10-A. Fica autorizada a realização de eventos corporativos, técnicos, 
científicos e convenções, limitado ao público de 50 (cinquenta) pessoas, 
sem prejuízo da observância dos protocolos sanitários vigentes. 

(...) 

Art. 21. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 23 de junho de 
2021.” (NR) 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Ou seja, a partir de 08 de junho de 2021, passou a se permitir a realização de 

eventos corporativos, técnicos, científicos e convenções com público de até 50 pessoas. 

Já em 23 de junho de 2021 deu-se a publicação do Decreto nº 30.676, de 22 de 

junho de 2021, prorrogando a vigência do Decreto nº 30.562 e estabelecendo a possibilidade de 

retomada, a partir de 25 de junho de 2021, de eventos corporativos, técnicos e científicos e 

convenções com até 150 pessoas, bem como prevendo a possibilidade de retomada de eventos 

de massa, sociais e recreativos a partir de 23 de julho de 2021. 

Nesse contexto, verifica-se que, desde 11 de maio de 2021, o Estado do Rio 

Grande reconheceu, por Decreto, apresentar condições epidemiológicas favoráveis à 
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retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino, nada justificando a pretensão 

de só retomar dia 19 de julho, com início efetivo de aulas presenciais em 26 de julho de 

2021. 

Conforme se vislumbra dos atos normativos supracitados, atualmente é 

possível a retomada das aulas presenciais de ensino, de modo híbrido, para todas as séries 

do ensino fundamental, médio e profissionalizante. 

A manutenção da suspensão da retomada das aulas presenciais na rede 

estadual de ensino, além de se encontrar em dissonância com a cláusula décima segunda do 

termo de acordo firmado com o Ministério Público e Defensoria Pública, o qual foi judicialmente 

homologado por este Juízo de Direito, contraria ao disposto no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 13.979, 06 

de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, 

segundo o qual: 

 

“Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão 
adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes 
medidas: I - isolamento; II - quarentena; III - determinação de realização 
compulsória de: a) exames médicos; b) testes laboratoriais; c) coleta de 
amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) 
tratamentos médicos específicos; [...] 
§ 1º. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no 
tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à 
preservação da saúde pública.” 

 
 
Ressalte-se que, em consonância com o último Informe Epidemiológico da 

Semana nº 26, emitido em 02 de julho de 2021, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública - 

SESAP5, o indicador composto de monitoramento de casos de Covid-19 no Estado do Rio Grande 

do Norte apresenta o seguinte cenário epidemiológico, no qual se verifica queda no número de 

casos e de óbitos confirmados: 

 
5 file:///C:/Users/claud/Downloads/boletim-especial-SE-19%20(3).pdf.  

Num. 70702013 - Pág. 11

Num. 10249574 - Pág. 37Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 
 

 

 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 

 

 

Num. 70702013 - Pág. 12

Num. 10249574 - Pág. 38Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 
 

 

 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 

 

 

Some-se a isso que a vacinação dos professores e trabalhadores da 

educação da rede estadual de ensino já foi ofertada em todos os Municípios do Estado do 

Rio Grande do Norte, de forma que todos receberam pelo menos a primeira dose e muitos 

já se encontram imunizados com as duas doses, seja em decorrência da idade, seja por 

serem portadores de comorbidades. 
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No que se refere às justificativas apresentadas no ofício nº 1562/2021 pelo 

Excelentíssimo Senhor Secretário da Educação, da Cultura, do Desporto e do Lazer, Professor 

Getúlio Marques, tem-se que se encontram desprovidas de caráter técnico, científico e 

epidemiológico, sendo estes os únicos balizadores que devem ser seguidos para análise de 

demandas que versam sobre a suspensão de atividades essenciais no contexto da pandemia da 

Covid-19. 

Com efeito, apesar de constar, na petição do Estado do RN, a informação da 

Coordenadora da CORE, Sra. Magnólia Margarida dos Santos Morais, ao tratar do transporte 

escolar dos estudantes que: “Nesse sentido, somente será possível o início das aulas com os 

estudantes a partir do dia 26 de julho do corrente ano em virtude da negociação realizada pelo 

estado com os municípios para que as prefeituras tenham tempo hábil para contratação das 

empresas prestadoras de serviço”, tal alegação encontra-se desprovida de qualquer elemento 

probatório de que não poderia ser antecipada a data de retorno das aulas presenciais para o dia 

12 de julho deste ano. 

 

O mesmo se diga em relação à informação prestada pela Subcoordenadora da 

SUASE, uma vez que relata o seguinte:  

 

“Diante do Exposto e considerando as etapas planejadas pela SEEC, a 

condição mais propícia para o atendimento à alimentação em todas as 

unidades escolares nos remete a considerar a data programada de 

26/07/2021, tendo em vista a necessidade de tempo hábil para que o 

recurso seja repassado para as unidades; bem como os processos 

administrativos para aquisição dos gêneros alimentícios, que estão 

tramitando, sejam finalizados; e ainda enfatizamos a nossa preocupação 

com o atendimento da demanda por parte dos fornecedores, pois existem 

poucos processos licitatórios vigentes e o número de fornecedores é 

menor, além dos preços de alguns itens nas Atas de Registro de Preços 

estarem defasados, dificultando o atendimento da nossa demanda em 

termo de itens, quantitativos e logística, e resultando em maior tempo entre 

o pedido, a entrega e a oferta da alimentação na unidade escolar.”  
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Ocorre que a Subcoordenadora apenas apresenta uma planilha de processos de 

possíveis chamadas públicas para aquisição de gêneros alimentícios, sem comprovar tais 

circunstâncias. Ademais, mesmo com a planilha, fica evidenciado que a maioria das chamadas já 

estão homologadas e as demais estão na CPL para homologação, o que demonstra que já estão 

na fase final, dependendo da homologação pelo ordenador de despesa. 

 

Impende consignar também que em audiência extrajudicial ocorrida no dia 19 de 

maio de 2021, o Subsecretário de Educação, Professor Marcos Lael, afirmou que os recursos do 

PNAE para disponibilização da merenda escolar quando da retomada das aulas na rede estadual 

de ensino já estavam assegurados: 

 

“A Promotora de Justiça questionou aos presentes se os alimentos que 
integrarão o Kit a ser dispensado aos alunos quando estiverem em aulas 
remotas, após o retorno das atividades presenciais, em decorrência do 
ensino híbrido, será comprado e montado pela escola ou pela SEEC.  
O Subsecretário de Educação informou que ainda não há definição sobre 
esse ponto, mas que acredita que serão adquiridos pela própria escola, 
utilizando-se de recursos do PNAE. Reforçou que os recursos públicos 
para a compra desses kits serão obtidos das verbas do PNAE.  
Esclareceu que uma parte dos recursos do PNAE serão destinados a 
compra da merenda ofertada nas Escolas quando do retorno das aulas 
presenciais e outra para aquisição do Kit a ser fornecido aos estudantes 
enquanto estiverem em aulas remotas em decorrência do rodízio (sistema 
híbrido). A Promotora de Justiça indagou ao Subsecretário de Educação se 
é possível que a SEEC informe ao MPRN e a DPE a previsão para a 
transferência de recursos das verbas do PNAE as escolas para que estas 
possam adquirir os gêneros alimentícios a serem oferecidos na merenda 
escolar quando da retomada das atividades escolares presenciais, tendo o 
Sr. Lael argumentado não ter como, neste momento, precisar uma data 
para essa transferência. O Subsecretário de Educação sustentou que não 
se pode descartar a hipótese de a verba não poder ser repassada para as 
unidades de ensino que ainda não estão preparadas para a volta 
presencial, bem como que a indefinição de data para o retorno das 
atividades escolares presenciais também é motivo para a SEEC ainda não 
ter feito o repasse dos recursos do PNAE as unidades de ensino de sua 
rede.  
Informou que, mesmo não podendo precisar data para essa 
transferência, a disponibilidade financeira desses valores já está 
assegurada.  
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Salientou que o fato de esses valores ainda não terem sido 
repassados as escolas não implicará em qualquer prejuízo já que 
estão assegurados, esclarecendo ainda que, quando da data certa do 
retorno das atividades presenciais, as unidades de ensino já terão 
recebido esses valores para que possam adquirir e fornecer a 
merenda aos estudantes.” (documento em anexo – destaque nosso). 

 

Noutro passo, no que se refere ao transporte escolar, impende asseverar que a 

maior parte dos alunos da rede estadual de ensino não tem acesso ao mesmo e que em muitos 

Municípios do interior do Estado ele sequer é disponibilizado, razão pela qual eventual atraso na 

contratação não pode implicar em retardamento do início das atividades escolares presenciais, 

sobretudo porque, conforme consta no plano de retomada, o retorno será híbrido e gradual. 

 

A retomada das aulas na rede estadual de ensino não pode permanecer a 

critério de decisões políticas do gestor público, de forma que, em sendo o cenário epidemiológico 

favorável à retomada desde o mês de maio de 2021 e em tendo sido autorizado o retorno nas 

redes municipais e privadas de ensino, nada justifica a postergação desse retorno apenas na rede 

estadual com base em alegativas genéricas de necessidade de organização dos processos 

administrativos de transporte escolar e de merenda escolar, uma vez que o gestor estadual teve 

mais de 01 (um) ano e 03 (três) meses para adotar todas as medidas administrativas necessárias 

ao retorno das aulas presenciais. 

 

Esposando idêntico entendimento, o Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão 

prolatada no último dia 28 de junho de 2021, na reclamação nº 47626/PR, assinalou que: 

 

EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Reclamação. 
Competência dos entes da federação para determinar medidas de 
prevenção e combate à covid-19. 1. Reclamação ajuizada por Município 
contra decisão judicial que suspendeu os efeitos de atos normativos por 
ele editados e determinou o retorno das aulas presenciais, com 
observância de protocolos de segurança que o ente reputar cabíveis. 2. 
Alegação de ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal 
Federal proferidas na ADI 6.343-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 
672-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Controle judicial realizado 
pelo órgão reclamado com fundamento no princípio da proporcionalidade e 
em evidências técnico-científicas contrárias às medidas estabelecidas nos 
Decretos municipais nºs 286/2021 e 557/2021. 4. Ausência de violação à 
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autoridade das decisões desta Corte, pois as decisões paradigmas não 
impediram a realização do controle judicial, verificando-se a realidade dos 
fatos e a coerência lógica da decisão com as situações concretas. 5. 
Reclamação a que se nega seguimento. 1. Trata-se de reclamação, com 
pedido liminar, ajuizada pelo Município de Londrina/PR em face de decisão 
proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude do Foro Central da 
Comarca de Londrina, nos autos da Ação Civil Pública nº 0024176-
48.2021.8.16.0014. A decisão reclamada deferiu a tutela de urgência 
requerida pelo Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR), 
suspendendo os efeitos do ato normativo municipal e determinando o 
retorno das aulas presenciais, nos seguintes termos: “III - Assim, por todo 
o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da 
tutela de urgência, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 
para DETERMINAR a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal e o 
consequente retorno das atividades educacionais presenciais na rede 
pública municipal de Londrina/PR. Considerando a impossibilidade de 
cumprimento imediato, pois para o cumprimento dessa determinação é 
necessária toda uma reorganização e a adoção de medidas que 
inviabilizam que as escolas sejam prontamente abertas, concedo o prazo 
de 20 (vinte dias) para o adimplemento da obrigação, que deverá ocorrer 
com observância mínima ao contido na Resolução nº. 98/2021 – SESA, 
assegurando-se, contudo, a opção de adoção de medidas ainda mais 
restritas, se necessário, a fim de possibilitar um retorno seguro às 
atividades educacionais presenciais que seja compatível com a realidade 
municipal. Fica assegurada a possibilidade de retorno escalonado e 
híbrido, redução de horário, revezamento de alunos, entre outros, desde 
que seja garantido o atendimento de todas as crianças e adolescentes, 
bem como a opção dos pais e responsáveis por aderirem ou não às 
atividades presenciais. Por conseguinte, deve o Poder Público municipal 
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, plano de ação que contemple as 
etapas do retorno presencial gradual e seguro, com previsão das medidas 
e protocolos de segurança que serão adotados, em consonância com as 
orientações técnicas de segurança, e com previsão dos parâmetros 
técnicos e objetivos que permitirão a toda população acompanhar em que 
circunstâncias e de que maneira poderá ocorrer novo fechamento das 
escolas, observando-se a essencialidade dos serviços educacionais.” 2. A 
parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida na ADI 
6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 672-MC-Ref, Rel. Min. 
Alexandre de Moraes, sob o argumento de que a decisão reclamada 
infringe a autonomia do Município ao determinar o retorno total das 
atividades presenciais nas escolas municipais, uma vez que incumbe ao 
ente federado dispor sobre o funcionamento dos serviços públicos e das 
atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19. 3. Assevera que, 
embora tenha reconhecido a superveniente regulamentação do Governo 
do Estado do Paraná acerca das aulas na rede particular e estadual de 
ensino, optou por seguir sua própria regulamentação (Decretos municipais 
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nºs 286/2021 e 557/2021) relativa às aulas remotas do seu serviço 
educacional. O Município entende conveniente e oportuna essa estratégia 
de combate à pandemia, de modo a assegurar as condições de 
aprendizado e acolhimento social das crianças da rede pública municipal. 
Ressalta que a regulamentação conferida pelo Poder Público municipal, 
expressa no Decreto nº 557/2021, não determinou arbitrariamente a 
suspensão total das aulas presenciais, mas sim parcial, tendo sido 
autorizado o atendimento educacional presencial de no máximo 5 (cinco) 
estudantes por sala. 4. Defende que seria razoável aguardar, ainda que de 
forma gradual, a vacinação dos professores para a retomada total das 
atividades presenciais, a qual já foi iniciada, conforme informações do 
Secretário Municipal de Saúde. Assevera que, no tocante ao serviço 
educacional, pode o Município adotar medidas mais restritivas do que as 
adotadas para outros setores, como forma de promover o distanciamento 
social. Aduz, por fim, que “no atual cenário excepcional da pandemia do 
Covid-19, em que inexiste pleno conhecimento científico, igualmente não 
competiria ao Poder Judiciário, por sua vez, adentrar ao mérito da 
expertise técnica da Administração para decidir quando e qual medida 
seria mais conveniente a ser empreendida pelo Chefe do Poder 
Executivo”. 5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão 
reclamada e, ao final, a sua cassação, “devolvendo-se assim ao Ente 
Público municipal a possibilidade de manter a atual disciplina dos seus 
atos normativos [...], como forma de enfrentamento da pandemia, enquanto 
mantida a gravidade do cenário epidemiológico local”. 6. É o relatório. 
Decido. 7. A ADI 6.341, apontada como paradigma pelo reclamante, foi 
ajuizada com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade da 
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às 
alterações promovidas no art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da 
Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. A controvérsia 
cingia-se em saber se as normas questionadas teriam violado a 
competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
para legislar sobre medidas sanitárias, assim como as normas 
constitucionais de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 23, 
II, 198, I, e 200, I, da Constituição). 8. O Ministro Marco Aurélio, Relator da 
ação direta, assinalou, em decisão cautelar, que “a disciplina decorrente da 
Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º 
da Lei federal nº 9.868/1999 [leia-se Lei nº 13.979/2020], não afasta a 
tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios”, tornando, assim, explícita a competência 
concorrente dos entes. O Plenário desta Corte, em 15.04.2020, referendou 
a cautelar deferida, acrescida de “interpretação conforme à Constituição ao 
§ 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a 
atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da 
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, 
sobre os serviços públicos e atividades essenciais”. 9. Sobre o mesmo 
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tema, na ADPF 672, o Relator Ministro Alexandre de Moraes, com base 
nos princípios e regras de separação de Poderes e do federalismo, assim 
se manifestou ao interpretar a Lei nº 13.979/2020: “Não compete ao Poder 
Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo 
Presidente da República no exercício de suas competências 
constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de 
verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva 
perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a 
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as 
situações concretas.” 10. No caso, o Ministério Público do Estado do 
Paraná ajuizou ação civil pública que tramita na Vara de Infância e 
Juventude do Foro Central da Comarca de Londrina, sob o número 
0024176-48.2021.8.16.0014, pugnando pela imediata retomada das 
atividades educacionais presenciais na rede pública municipal. 
Argumentou que foi instaurado no Município de Londrina um tratamento 
não prioritário e desigual no que tange à educação, uma vez que a 
retomada do ensino presencial foi autorizado à rede privada, mas vedada à 
rede pública, em afronta aos princípios da proteção integral, da prioridade 
absoluta e da educação igualitária a todas as crianças e adolescentes. 11. 
O MP/PR enfatizou a existência de Lei estadual (nº 20.506/2021) e de Lei 
municipal (nº 13.194/2021) reconhecendo a natureza essencial da 
atividade educacional; além do Decreto estadual nº 7020/2021, 
autorizando a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e 
privadas do Estado do Paraná, bem como de plano elaborado pela 
Secretaria Municipal de Educação de Londrina visando ao retorno das 
aulas presenciais. Não obstante, o Decreto municipal nº 286/2021 manteve 
suspenso o ensino presencial para as escolas públicas municipais de 
ensino, creches municipais e entidades conveniadas com o Município de 
Londrina, o qual foi sucessivamente prorrogado, sem previsão ou plano de 
ação de retomada das atividades presenciais da rede pública de ensino. 
Defendeu, ainda, que todas as demais atividades não essenciais estão em 
funcionamento regular, inclusive aquelas que, por sua natureza, implicam 
maior probabilidade de aglomeração, como bares, restaurantes, 
shoppings, clubes, campos de futebol e etc, além do próprio 
funcionamento dos estabelecimentos privados de ensino. 12. A liminar foi 
deferida naqueles autos em 27.05.2021, cabendo destacar os seguintes 
fundamentos da decisão: “No Estado do Paraná, o Decreto nº. 7020/2021 
autorizou, a partir de 10 de março de 2021, a retomada das atividades 
educacionais presenciais, nos seguintes termos: Art. 8º Fica autorizada, a 
partir do dia 10 de março de 2021, a retomada das aulas presenciais em 
escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades 
conveniadas com o Estado do Paraná, e em Universidades Públicas, 
mediante o cumprimento do contido na Resolução nº. 98/2021 da 
Secretaria de Estado da Saúde – SESA. Portanto, existe autorização do 
governo estadual para a retomada das aulas presenciais, em todo o 
Estado do Paraná, desde que condicionada ao cumprimento das medidas 
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de segurança e prevenção estipuladas em Resolução da Secretaria de 
Estado de Saúde. Outrossim, ainda que o Município tenha garantida a 
possibilidade de adotar medidas diversas das estaduais no enfrentamento 
da pandemia, conforme já esclarecido pelo STF na ADI 6341, tais 
restrições devem atender igualmente aos princípios que regem a 
Administração Pública, notadamente os da razoabilidade e da 
proporcionalidade. Nesse sentido, não destoando a realidade pandêmica 
municipal da realidade pandêmica do Estado do Paraná, torna-se 
desproporcional e desarrazoado adotar medidas mais restritas ao direito à 
educação e à proteção de crianças e adolescentes no município havendo 
autorização estadual para o funcionamento das escolas. Se o objetivo com 
o fechamento das escolas realmente fosse estratégia no enfrentamento à 
pandemia, também seria justificável o fechamento de outras atividades 
menos essenciais e menos gravosas do que os serviços educacionais. 
Além disso, existem documentos nos autos que atestam a existência de 
toda uma preparação das instituições de ensino públicas municipais para a 
retomada das atividades presenciais, o que torna ainda mais injustificado o 
fechamento. A Secretaria Municipal de Educação (SME) encaminhou ao 
Ministério Público um Plano de Mobilidade para o retorno às aulas 
presenciais no contexto da Pandemia da COVID-19 (movs. 1.5/1.6); 
informou ter constituído uma Comissão Central de Gerenciamento da 
Educação em tempos de pandemia, além de Brigadas da Pandemia em 
todas as unidades escolares (mov. 1.7), apresentou resumo das ações e 
planejamento para o retorno seguro das atividades presenciais (mov. 1.8) 
e Plano de Biossegurança (movs. 1.16/1.17). O Plano de Biossegurança 
constante aos movs. 1.16 e 1.17, contempla desde um diagnóstico da 
situação da educação em meio a pandemia no município, até protocolos 
gerais de prevenção nas instituições escolares e protocolos específicos 
com plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da 
transmissão de COVID-19, programa de educação sanitária, checklist de 
atribuições da Brigada da Pandemia, protocolos de organização do 
funcionamento escolar, protocolos pedagógicos, protocolos de 
desenvolvimento de comportamento e cultura e protocolos de acolhimento 
e cuidado às pessoas. Ainda, no resumo de mov. 1.8, consta que todas as 
unidades escolares possuem um plano de biossegurança elaborado por 
uma comissão composta em cada escola, a Brigada da Pandemia. Expõe-
se, ademais, que foram investidos R$8.274.495,71 para a aquisição de 
insumos e materiais pedagógicos e de expediente, o que inclui álcool 
líquido, álcool em gel, suporte para papel toalha e papel higiênico, 
dispenser de parede para álcool em gel, frasco, borrifador, lixeira com 
pedal, água sanitária, termômetros para medição de temperatura, totem e 
tapete sanitizante, máscaras, face shield e aventais, embalagens de 
alumínio e sacos para embalar talheres, kit escolar para todos os alunos, 
material de expediente para todas as unidades e uniformes. Enfatizou-se, 
portanto, que todas as unidades municipais estão preparadas para um 
retorno seguro das atividades educacionais presenciais, conforme foi 
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exposto inclusive em documento anexo pelo próprio Município de Londrina, 
ao mov. 24.3. Manter as escolas fechadas enquanto estas já se encontram 
preparadas para a reabertura, de forma isolada e em dissonância com as 
demais medidas de controle de transmissão na comunidade como um 
todo, mesmo diante dos notórios e grandiosos prejuízos que essa medida 
causa não só às crianças e adolescentes mas a toda a sociedade, revela-
se desarrazoado e desproporcional. Noutra banda, condicionar o retorno 
das atividades educacionais presenciais à vacinação de todos dos 
profissionais da educação, é igualmente protelar em demasiado o retorno 
dessa atividade tão essencial, perpetuando situação extremamente 
gravosa às crianças e adolescentes. Nesse sentido, por mais que seja 
importantíssima a vacinação dos professores e estes já estejam 
contemplados no Plano Estadual de Vacinação como grupo prioritário, não 
há ainda qualquer previsão de vacinação de todos os professores e 
funcionários da educação na cidade de Londrina de forma imediata, 
destacando que existem vacinas que necessitam de três meses para a 
segunda dose, como a astrazenica, que está sendo aplicada no momento, 
sendo que nem mesmo após as férias escolares do meio do ano seria 
possível o retorno caso se mantivesse este posicionamento, o que é 
igualmente preocupante. Por fim, cabe registrar que, ainda que o Decreto 
Municipal nº. 557/2021 tenha aumentado o número de estudantes que 
podem receber atendimento pedagógico individual, de 3 (três) para 5 
(cinco), diante da magnitude do Município de Londrina e da quantidade de 
sua população infanto-juvenil, essa medida ainda é insuficiente para 
promover o atendimento igualitário a todas as crianças e adolescentes da 
cidade, vez que esta possibilidade não contempla a todos os alunos da 
rede municipal. Assim, por tudo o que foi exposto, evidencia-se igualmente 
o perigo da demora, elemento necessário para a concessão da tutela de 
urgência, vez que o prolongamento do fechamento das escolas públicas 
londrinenses continuará trazendo danos irreparáveis ou de difícil reparação 
a milhares de crianças e jovens, acirrando ainda mais as diferenças sociais 
e educacionais, uma vez que o alunado da rede privada de ensino já está 
tendo acesso a ensino presencial há mais de um mês. Não há, por outro 
lado, risco de irreversibilidade da medida, pois permanece assegurada a 
possibilidade de que, havendo a necessidade, as atividades educacionais 
possam ser suspensas novamente, com observância da essencialidade da 
educação, da proteção integral e da prioridade absoluta das crianças e 
adolescentes, com o devido amparo em critérios objetivos, científicos e 
sanitários de risco, em meio a um plano de ação objetivo para esse 
momento em que se faz necessário conciliar a essencialidade da 
educação e a urgência da efetividade desse direito com a necessária 
cautela e os cuidados de controle e prevenção do Coronavírus. Dito isso, 
verificam-se presentes os requisitos para concessão da liminar.” (Grifos 
acrescentados) 13. Embora as decisões apontadas como paradigmas, de 
fato, tenham enfatizado que todos os entes federativos têm competência 
concorrente para dispor sobre saúde, assegurando autonomia para editar 
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atos que entendam necessários ao enfrentamento da pandemia, inclusive 
em relação às atividades essenciais, tal afirmação não significa que não 
possa haver controle judicial sobre as medidas adotadas pelo ente, ainda 
que se trate de um ato de caráter discricionário. Essa conclusão, aliás, é 
clara na decisão do relator da ADPF 672, Ministro Alexandre de Moraes, 
ao assentar que “é dever constitucional [do Poder Judiciário] exercer o 
juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade 
executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando 
a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as 
situações concretas”. 14. No caso dos autos, a decisão do Juízo de 
primeira instância acima transcrita tem como fundamento central a 
afirmação de ser “desproporcional e desarrazoado adotar medidas mais 
restritas ao direito à educação e à proteção de crianças e adolescentes no 
município havendo autorização estadual para o funcionamento das 
escolas”. Ressalto, ainda, a declaração de que o Decreto municipal nº 
557/2021, o qual aumentou o número de estudantes em sala de aula de 3 
(três) para 5 (cinco), foi considerado insuficiente para promover o 
atendimento igualitário a todas as crianças e adolescentes da cidade. 15. 
Ao meu ver, o controle judicial realizado pelo órgão reclamado foi efetuado 
com base no princípio da proporcionalidade e com base em evidências 
técnico-científicas contrárias aos Decretos municipais nºs 286/2021 e 
557/2021. Não vislumbro, portanto, violação à autoridade das decisões 
proferidas na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 672 MC-Ref, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, porquanto as decisões paradigmas não 
impediram a realização de controle judicial. 16. Diante o exposto, com 
base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando 
prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não 
citada a parte interessada. 17. Em caso de interposição de recurso, deve a 
parte reclamante atribuir valor à causa. Publique-se. Brasília, 28 de junho 
de 2021. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator 

 

Assim sendo, reitera-se que seja apreciado o pedido de retomada das aulas 

presenciais na rede estadual de ensino ante a existência de condições epidemiológicas favoráveis 

e a existência de ato normativo estadual já autorizando a retomada nas redes municipais e 

privadas desde 11 de maio de 2021, nada justificando o tratamento diferenciado e a manutenção 

da suspensão apenas na rede estadual de ensino. 
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III – DA IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DO INTERVALO ENTRE AS FASES DO PLANO DE 

RETOMADA: 

 

No atual plano de retomada, que consta nos presentes autos no documento Id nº 

68707402, juntado aos autos pelo Estado do RN em 12/05/2021, restou explicitado o retorno 

gradual e distribuído em dois estágios e sete fases. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ao final da audiência do dia 30 de junho, foi solicitada a redução do prazo entre 

as fases para 7 (sete) dias, tendo, na oportunidade, o Secretário Estadual da Educação se 

comprometido a verificar a possibilidade com a área da saúde (SESAP). 

 

E, de fato, na petição recentemente apresentada pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, consta a “NOTA INFORMATIVA Nº 16/2021 – SESAP – CVS – SUVIGE, tendo como 

conclusão a sugestão para que o escalonamento ocorresse em períodos mínimos de 14 (catorze) 

dias. 

 

Nestes termos segue trecho do documento constante na recente petição do 

Estado do Rio Grande do Norte (documento nº 70504861), anexada aos autos em 02/07/2021: 
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Assim, em que pese não ter sido acatado pela Subcoordenadora de Vigilância 

Epidemiológica a sugestão de redução dos prazos entre as fases para 7 (sete) dias, vislumbra-se 

a possibilidade de redução das etapas para 14 (catorze) dias. 

 

E tal possibilidade fica ainda mais pertinente diante do avanço da vacinação, 

principalmente dos profissionais da área da educação, na queda do número de novos casos, da 

queda do número de óbitos decorrentes de Covid-19, a queda do número de ocupação de leitos 

críticos para pacientes com Covid e a redução dos demais índices relativos à pandemia, não 

apenas a nível estadual6 como nacional. 

 

 

 
6 http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/natal-e-mossora-na-o-registram-mortes-por-covid-19-diz-sesap/514992. 
Acesso em 08 julho 2021. 
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 
IV – DOS PEDIDOS: 

 

Ante o exposto, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado pugnam 

pela intimação pessoal da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do 

Norte e do Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do para, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, determinar, por ato normativo, a RETOMADA IMEDIATA das 

aulas presenciais, de forma híbrida, gradual e facultativa, na rede estadual de ensino nos 

Municípios do Estado no dia 12 de julho de 2021, dando início a Fase 1.I do Estágio I e 

sucessivamente, as demais Fases e Estágios estabelecidos no Plano de Retomada acostado ao 

Id 68707403, considerando, todavia, a redução dos prazos então estabelecidos no citado plano 

para o prazo de 14 (catorze) dias entre as demais fases, operacionalizando a sua 

implementação, com observância do cumprimento dos Protocolos Gerais de Biossegurança para 

a Retomada Gradual das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, instituídos pela Portaria n. º 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22 de abril de 2021, 

carreados ao Id – Id 67916462 e Id 6796464. 

 

Nestes termos. P. Deferimento. 

 

Natal/RN, 08 de julho de 2021. 

 
 
 
 
Oscar Hugo de Souza Ramos                        Cláudia Carvalho Queiroz 
       Promotor de Justiça                                                       Defensora Pública 
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TERMO DE AUDIÊNCIA 
 

 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2021, às 09h:00min, 

através do Google Meet, reuniram-se a 78ª Promotora de Justiça de Natal,  Drª 
Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, a Defensora Pública Estadual, a Drª. 
Cláudia Carvalho Queiroz, a Assessora Jurídica da 78ª Promotoria de Justiça de 
Natal, Adriana Selva Subtil Mesquita, o Senhor Marcos Lael de Oliveira Andrade, 
Subsecretário de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, e a Senhora 
Watsana Kleiba, nutricionista da SUASE/SEEC, responsável técnica pela 
execução do PNAE nas escolas da rede pública estadual, para fins de 
participarem de audiência aprazada nos autos do PA nº 
31.23.2346.0000218/2020-61, que tem por objeto acompanhar a questão da 
distribuição da merenda escolar na rede estadual de educação durante o período 
de suspensão das aulas em razão do enfrentamento ao COVID-19. 

 
Inicialmente, a 78ª Promotora de Justiça e a Defensora Pública 

agradeceram a presença de todos e esclareceram que a audiência em questão 
tem por finalidade acompanhar a distribuição do kit de alimentação escolar para 
os alunos da rede estadual de ensino, notadamente o cumprimento do 
cronograma apresentado pela SEEC ao MPE e DPE e, ainda, obter informações 
atualizadas quanto ao planejamento da oferta da merenda quando do retorno 
das aulas presenciais. 

 
A nutricionista da SUASE/SEEC informou que na data de hoje 

recebeu novo cronograma relativo a distribuição do 1º Kit PNAE  - 2021 nas 
escolas das 16 (dezesseis) DIRECs. 

 
Esclareceu que o cronograma inicialmente previsto para Natal 

(entrega dos kits entre os dias 10 e 28 de maio de 2021), o qual foi encaminhado 
ao MP e a DPE, não foi cumprido em virtude de os fornecedores dos gêneros 
alimentícios terem solicitado reequilíbrio de preços sob a alegação de que houve 
aumento nos preços de vários alimentos, de modo que esse pleito implicou em 
atraso na conclusão das compras dos alimentos que integram os kits.  

 
Asseverou que, em razão desse pedido de reequilíbrio de 

preços, foi preciso abrir novos processos na SEEC para averiguação da 
pertinência do pleito dos fornecedores e que a tramitação de estilo desses 
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processos retardou o de aquisição dos gêneros alimentícios, e, 
consequentemente, de entrega, dos kits.  

 
Colocou que uma das etapas do processo aberto em 

decorrência do pedido de reequilíbrio de preços é a emissão de parecer por parte 
da assessoria jurídica da SEEC e que depois desse parecer o processo segue 
para os demais Setores da Secretaria. 

 
Noticiou que, de acordo com o novo cronograma, a entrega do 

1º Kit PNAE 2021 para as escolas situadas em Natal/RN deve ocorrer no período 
compreendido entre os dias  31/05/2021 e 18/06/2021.  

 
A Promotora de Justiça indagou a nutricionista da SUASE/SEEC 

se esta poderia remeter o novo cronograma para a entrega do 1º Kit PNAE- 2021, 
tendo a Srª Watsana encaminhado o referido documento, por e-mail, no 
momento da audiência. 

 
Em seguida, a Defensora Pública questionou aos presentes se 

o descumprimento do cronograma inicialmente elaborado se deu apenas em 
relação às escolas localizadas em Natal ou também em relação a unidades de 
ensino de abrangência de outras DIRECs. 

 
A nutricionista da SUASE/SEEC esclareceu que o 

descumprimento do cronograma anterior também aconteceu em outras DIRECs, 
sendo motivado pelos pleitos de reequilíbrio de preços formulados pelos 
fornecedores, que implicou em retardo na aquisição dos alimentos. 

 
Citou como exemplo o caso das escolas da 2ª DIREC, que 

deveriam ter dispensado os kits durante dos dias 10 a 21/05/2021, mas que não 
o fizeram em decorrência de pedido de reequilíbrio de preços, cujo processo 
ainda se encontra em tramitação, estando atualmente no Gabinete do 
Subsecretário de Educação para providências de sua competência na condição 
de ordenador de despesas. 

 
Registrou que, em virtude de o processo ainda estar em 

tramitação, ainda não há definição de datas para a entrega dos kits da 2ª DIREC, 
mas que a SEEC se planejou para que essa dispensação ocorra no período 
compreendido entre os dias 31/05/2021 a 11/06/2021. 
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Narrou que apenas nos Municípios de Currais Novos e Mossoró 

os fornecedores não pediram reequilíbrio de preços. 
 
Pontuou que o 1º kit 2021 já foi entregue as unidades de 

ensino da 9ª 10ª, 13ª, 14ª e 15ª DIRECs. 
  
Em relação às demais DIRECs, ressaltou que o novo 

cronograma prevê que o início da dispensação desses kits ocorra no máximo até 
o início do mês de junho do corrente ano 

 
Informou que, de acordo com o novo Cronograma, a entrega do 

1º Kit PNAE 2021 deverá ocorrer da seguinte forma: 
 
a) Nas escolas da 1ª DIREC – de 31/05/2021 a 18/06/2021; 

 
b) Nas escolas da 2ª DIREC – de 31/05/2021 a 11/06/2021 

 
c) Nas escolas da 3ª DIREC – de  25/05/2021 a 02/06/2021; 

 
d) Nas escolas da 4ª DIREC – de 25/05/2021 a 28/05/2021; 

 
e) Nas escolas da 5ª DIREC – de 31/05/2021 a 04/06/2021; 

 
f) Nas escolas da 6ª DIREC – de 24/05/2021 a 28/05/2021; 

 
g) Nas escolas da 7ª DIREC – de 07/06/2021 a 11/06/2021; 

 
h) Nas escolas da 8ª DIREC  - de 31/05/2021 a 04/06/2021; 

 
i) Nas escolas da 9ª DIREC – Já entregue; 

 
j) Nas escolas da 10ª DIREC – Já entregue; 

 
k) Nas escolas da 11ª DIREC – de 24/05/2021 a 28/05/2021; 

 
l) Nas escolas da 12ª DIREC – de 31/05/2021 a 11/06/2021; 

 
m)  Nas escolas da 13ª DIREC – Já entregue; 

 
n) Nas escolas da 14ª DIREC – Já entregue; 
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o) Nas escolas da 15ª DIREC – Já entregue; 

 
p) Nas escolas da 16ª DIREC – de 07/06/2021 a 11/06/2021; 
 
Narrou que a CECANE vai participar da distribuição desses Kits 

em Natal (no final de maio/2021). 
 
Ato contínuo, a Promotora de Justiça questionou aos 

representantes da SEEC como está a organização da Secretaria para garantir a 
dispensação da merenda nas escolas quando da retomada das atividades 
escolares presenciais. 

 
A nutricionista da SUASE/SEEC afirmou que SEEC está 

capacitando as merendeiras efetivas de sua rede, salientando que na data de 
ontem, 18/05/2021 houve a capacitação online das merendeiras que possuem 
vínculo efetivo com o Estado e que estão lotadas nas escolas da 1ª DIREC. 

 
Registrou ainda que a SEEC elaborou, por meio da SUASE e 

das DRAEs, um protocolo para o serviço de alimentação escolar das Escolas da 
rede estadual, denominado “Protocolo de Volta as Aulas com Boas Práticas de 
Manipulação de Alimentos Destinados as escolas da Rede Estadual de Ensino 
do Rio Grande do Norte Durante a Pandemia”, para que as práticas nele 
previstas sejam implantadas quando da retomada das aulas presenciais. 

 
Noticiou que esse Protocolo já foi revisado pelo Gabinete do 

Secretário de Educação e que será publicado, por meio de Portaria, e 
posteriormente repassado a todas as escolas para conhecimento.  

 
Destacou que apenas depois de publicado o Protocolo vertente 

será remetido formalmente as escolas. 
 
Salientou que a capacitação que vem sendo oferecida a 

merendeiras efetivas versa sobre o PNAE e também sobre o Protocolo em 
comento. 

 
Esclareceu que a capacitação ocorrida na data de ontem 

conseguiu contemplar todas as merendeiras efetivas das escolas da 1 ª DIREC. 
 
Reforçou a informação já repassada pela SEEC ao MPRN e a 

DPE por ocasião de audiência anterior no sentido de que a capacitação das 
merendeiras contratadas será feita pela empresa respectiva.  
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Informou que a SEEC já acionou a empresa contratada 

demandando a promoção dessa capacitação, bem como que entrou em contato 
com essa empresa solicitando a apresentação a Secretaria de comprovante da 
realização da capacitação das merendeiras contratadas, tendo esta informado 
que emitiria um certificado da capacitação.  

 
Esclareceu que esse processo de capacitação das merendeiras 

efetivas por parte da SEEC e das contratadas por parte da empresa respectiva 
está sendo feito em relação a todas as DRAEs. 

 
Informou que todas as DRAEs já deflagraram processo de 

capacitação das merendeiras efetivas e que nas DRAEs em que houve a entrega 
do 1º kit 2021 já houve essa capacitação.  

 
Pontuou que todo o Estado deve ter por volta de 300 (trezentas) 

merendeiras efetivas e uma média de 1.400 (mil e quatrocentas) merendeiras 
contratadas. 

 
Com a palavra, a Promotora de Justiça indagou se os kits 

devidos aos estudantes quando estiverem em atividades remotas (já quando da 
retomada das atividades presenciais, já que o ensino será inicialmente híbrido), 
serão entregues quando os mesmos estiverem em aulas presenciais para que 
os alimentos sejam consumidos posteriormente, quando esses alunos estiverem 
em atividades remotas. 

 
A Nutricionista da SUASE/SEEC afirmou que essa é a ideia da 

SEEC. Outrossim, asseverou que, quando em aulas presenciais, os discentes 
deverão lanchar nos espaços mais apropriados, de modo a garantir o devido 
distanciamento. 

 
Colocou que os gêneros alimentícios que deverão integrar o kit 

a ser dispensado aos alunos para garantir segurança alimentar durante as 
atividades remotas serão entregues na escola e comprados diretamente pela 
unidade de ensino junto aos seus fornecedores. 

 
Asseverou não ter conhecimento se os valores com os quais a 

merenda presencial será custeada já foram ou não repassados para os cartões 
PNAE das caixas escolares das unidades da rede estadual. 
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Sobre essa questão, o Subsecretário de Educação afirmou que 

esse repasse está programado, mas que, assim como a nutricionista da SUASE, 
não sabe dizer se esses valores já estão no banco a disposição das escolas. 

 
Asseverou que a orientação da SEEC é no sentido de que todas 

as unidades de ensino recebam essa verba para que, assim que as atividades 
presenciais retornarem, as escolas já disponham desse valor para comprar os 
gêneros alimentícios. 

 
A nutricionista da SUASE/SEEC noticiou que os cardápios da 

merenda presencial já foram elaborados e enviados as escolas para 
conhecimento. 

 
A Promotora de Justiça questionou aos presentes se os 

alimentos que integrarão o Kit a ser dispensado aos alunos quando estiverem 
em aulas remotas, após o retorno das atividades presenciais, em decorrência do 
ensino híbrido, será comprado e montado pela escola ou pela SEEC.  

 
O Subsecretário de Educação informou que ainda não há 

definição sobre esse ponto, mas que acredita que serão adquiridos pela própria 
escola, utilizando-se de recursos do PNAE. Reforçou que os recursos públicos 
para a compra desses kits serão obtidos das verbas do PNAE. 

 
Esclareceu que uma parte dos recursos do PNAE serão 

destinados a compra da merenda ofertada nas Escolas quando do retorno das 
aulas presenciais e outra para aquisição do Kit a ser fornecido aos estudantes 
enquanto estiverem em aulas remotas em decorrência do rodízio (sistema 
híbrido). 

 
A Promotora de Justiça indagou ao Subsecretário de Educação 

se é possível que a SEEC informe ao MPRN e a DPE a previsão para a 
transferência de recursos das verbas do PNAE as escolas para que estas 
possam adquirir os gêneros alimentícios a serem oferecidos na merenda escolar 
quando da retomada das atividades escolares presenciais, tendo o Sr. Lael 
argumentado não ter como, neste momento, precisar uma data para essa 
transferência. 

 
O Subsecretário de Educação sustentou que não se pode 

descartar a hipótese de a verba não poder ser repassada para as unidades de 
ensino que ainda não estão preparadas para a volta presencial, bem como que 
a indefinição de data para o retorno das atividades escolares presenciais 
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também é motivo para a SEEC ainda não ter feito o repasse dos recursos do 
PNAE as unidades de ensino de sua rede. 

 
  Informou que, mesmo não podendo precisar data para essa 

transferência, a disponibilidade financeira desses valores já está assegurada.  
 
Salientou que o fato de esses valores ainda não terem sido 

repassados as escolas não implicará em qualquer prejuízo já que estão 
assegurados, esclarecendo ainda que, quando da data certa do retorno das 
atividades presenciais, as  unidades de ensino já terão recebido esses valores 
para que possam adquirir e fornecer a merenda aos estudantes. 

 
Após as informações prestadas, foram realizados os seguintes 

encaminhamentos: 
 
a) aprazamento de audiência para o dia 15/06/2021, as 

15h:00min, para fins de continuidade do  acompanhamento 
das entregas do 1º Kit PNAE 2021, bem como para a SEEC 
prestar informações quanto a liberação dos recursos do 
PNAE para as caixas escolares das escolas da rede 
municipal destinados a aquisição da merenda escolar a ser 
ofertada quando do retorno das atividades escolares 
presenciais, da qual deverão participar as partes presentes 
nesta audiência, as quais já estão cientes dessa data, bem 
como a Técnica Financeira do Fundo Estadual de 
Educação; 
 

b) que a Secretaria Ministerial expeça ofício a Técnica 
Financeira do Fundo Estadual de Educação, convidando-a 
para participar da supracitada audiência. 

 
E para constar foi lavrado o presente termo. 

 
            

           Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas                Cláudia Carvalho Queiroz  
                  Promotora de Justiça                                       Defensora Pública  
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FÓRUM MIGUEL SEABRA FAGUNDES

CENTRAL DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS 

COMARCA DE NATAL

 

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que INTIMEI/CITEI e/ou NOTIFIQUEI o demandado (ID ), que após
tomar conhecimento do teor do mandado, na data e hora declinados na ordem judicial, exarou
o ciente e aceitou a contrafé.

 

Kátia Maria Lopes Alves

Oficiala de Justiça

Mat.: 157.119-2
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a 78 ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal na pessoa da Assessora
Ministerial Adriana Subtil a qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 07 de Julho de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE     

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

 

U R G E N T E

 

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de Direito
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente,
extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixo indicadINTIMAÇÃO a,para se
manifestar sobre os documentos novos anexados no ID. 70504861 pelo Estado do Rio Grande do

, conforme despacho proferido abaixo transcrito. Segue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horasNorte
cópia dos documentos retro, como parte integrante do presente mandado.

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença relativo ao acordoDESPACHO: "
extrajudicial homologado por este Juízo, que trata do "Plano de Retomada Gradual das Atividades
Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte". Em razão dos documentos novos
anexados no id 70504861 pelo Estado do Rio Grande do Norte, intime-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública, por mandado, para se manifestarem sobre os mesmos, no prazo de 48 (quarenta e

 .oito) horas. Após, voltem os autos conclusos para Decisão.  P.I. N /RN,ATAL 5 de julho de 2021 "

 

 PARTE A SER INTIMADA:  78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL, por
, meio de sua Promotora - Drª. Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas ou a quem  as suas

vezes fizer,  com endereço na Rua Nelson Geraldo Freire, 255 - Lagoa Nova - CEP:
59.064-160.
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CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

 

 

NATAL  /RN, 05 de julho de 2021.

 

 

Francisco de Assis Araújo da Silva 

Chefe de Secretaria

Mat. 163.227-2

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE     

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

 

U R G E N T E

 

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de Direito
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente,
extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixo indicadINTIMAÇÃO a,para se
manifestar sobre os documentos novos anexados no ID. 70504861 pelo Estado do Rio Grande do

, conforme despacho proferido abaixo transcrito. Segue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horasNorte
cópia dos documentos retro, como parte integrante do presente mandado.

 Vistos, etc. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença relativo ao acordoDESPACHO: "
extrajudicial homologado por este Juízo, que trata do "Plano de Retomada Gradual das Atividades
Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte". Em razão dos documentos novos
anexados no id 70504861 pelo Estado do Rio Grande do Norte, intime-se o Ministério Público e a
Defensoria Pública, por mandado, para se manifestarem sobre os mesmos, no prazo de 48 (quarenta e

 .oito) horas. Após, voltem os autos conclusos para Decisão.  P.I. N /RN,ATAL 5 de julho de 2021 "

 

PARTE A SER INTIMADA: DRª. CLÁUDIA CARVALHO QUEIROZ, Coordenadora do Núcleo
  , de Tutelas Coletivas da DPE/RN ou a quem as suas vezes fizer, com endereço na Rua Sérgio Severo,

2037 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59060-630.
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CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

 

 

NATAL  /RN, 05 de julho de 2021.

 

 

Francisco de Assis Araújo da Silva 

Chefe de Secretaria

Mat. 163.227-2

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 0800487-05.2021.8.20.5001Processo:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)Ação:

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

EXECUTADO: NÃO CONSTA

DESPACHO

 

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença relativo ao acordo extrajudicial

homologado por este Juízo, que trata do "Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte".

Em razão dos documentos novos anexados no id 70504861 pelo Estado do Rio

Grande do Norte, intime-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, por mandado, para se

manifestarem sobre os mesmos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Após, voltem os autos conclusos para Decisão. 

P.I.

 ./RN,NATAL 5 de julho de 2021

                                                

ARTUR CORTEZ BONIFACIO

Juiz de Direito
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(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Procuradoria Geral do Estado

Subprocuradoria-geral Consultiva

Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN - CEP 59020-265

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL-RN

 

 

Ref.:
Processo nº: 0800487-05.2021.8.20.5001
 

 

O  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, já qualificado, vem, por seu Procurador,

respeitosamente perante Vossa Excelência, em consonância com o que restou consignado na audiência

realizada do último dia 30 de junho, requerer a juntada das informações prestadas pela Secretaria de

Estado da Educação.

Em síntese, a SEEC destaca a impossibilidade de adiantamento do retorno das aulas em 07

dias, conforme razões expostas no referido documento.

 

Termos em que pede deferimento.

Natal/RN, 2 de julho de 2021. 

 

JOÃO CARLOS GOMES COQUE

Subprocurador-geral Consultivo do Estado em substituição
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Avenida Salgado Filho, S/N, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova,
Natal/RN, CEP 59064-901

Telefone: - http://www.educacao.rn.gov.br
  

Ofício nº 1562/2021/SEEC - GS/SEEC - SECRETÁRIO-SEEC

A Sua Excelência o Senhor
Procurador JOAO CARLOS GOMES COQUE
Procurador do Estado
Procuradoria Geral do Estado - PGE
Avenida Afonso Pena, 1155 - Tirol
59020-100       Natal/RN

 

Assunto: Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001 - Ação Civil Pública impetrada pelo
Ministério Público Estadual em face do Estado do RN – Contra os efeitos concretos
relacionado com “A suspensão das atividades escolares presenciais”.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
00410002.003469/2021-55.

 

Senhor Procurador, 
 
Inicialmente, ao tempo que cumprimentamos V. Ex, informamos que

enfrentando as questões postas pela crise gerada pela pandemia de COVID-19,
verifica-se que a ação impetrada é recebida tendo-se em mente os efeitos da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que tem dado o tom para todas as
ações as quais encontram-se em andamento hoje no Estado, devendo continuar
assim até a conclusão do processo de pandemia, quando decretado por ato do
Ministério da Saúde, segundo consta na própria Lei supramencionada.

Em virtude da solicitação encaminhada por Vossa Excelência, no qual
requisita informações sobre as razões que motivaram a prorrogação do prazo de
suspensão das atividades escolares presenciais no âmbito do Estado do RN,
informamos que:

A decisão de “Suspensão das atividades escolares presenciais de que
trata esta demanda, foi certamente tomada em atendimento aos ditames emanados
do Comitê Governamental de Gestão da Emergência em Saúde Pública decorrente do
Coronavírus (COVID-19), instituído pelo Decreto Estadual nº 29.521, de 16 de março
de 2020, encontrando-se Justificado em si e por si mesmo, nos termos dos seus
considerandos abaixo relacionados:
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Considerando a grave crise de saúde pública em decorrência da
pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
que afeta todo o sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde
pública, estruturado nacionalmente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a repercussão nas finanças públicas em âmbito
nacional, conforme reconhecido pelo Governo Federal ao Congresso Nacional,
por meio Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020, para os fins do art. 65 da
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal);

Considerando que a referida crise impõe o aumento de gastos
públicos e o estabelecimento das medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia;

Considerando todos os esforços de reprogramação financeira
empreendidos para ajustar as contas estaduais, em virtude de se manter a
prestação dos serviços públicos e de adotar medidas no âmbito estadual para o
enfrentamento da grave situação de saúde pública;

E considerando que a crise gerada pela pandemia de COVID-19
acentua o estado de calamidade financeira no Estado, reconhecido por meio do
Decreto Estadual nº 28.689, de 2 de janeiro de 2019, e ratificado pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

 
Sendo reiterada pelos considerandos em decorrência da situação

prolongada no tempo, que são os seguintes:
 

Considerando a decretação de estado de calamidade pública em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19
(novo coronavírus) por meio do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de
2020;

Considerando o disposto no art. 3º, II, da Lei Federal nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020;

Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e das autoridades sanitárias do País e do Estado, no sentido de se buscar
diminuir a aglomeração e o fluxo de pessoas em espaços coletivos mediante o
isolamento social, para mitigar a disseminação do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando que medidas de isolamento social têm mostrado alta
eficácia e vêm sendo adotadas em outros Estados e Países para enfrentamento
do novo coronavírus (COVID-19);

Considerando que os dados em todo o mundo relativos ao avanço
da doença comprovam que o isolamento social constitui alternativa mais
adequada a ser adotada pelos governantes como política responsável de
enfrentamento da COVID-19, dado seu impacto direto e significativo na curva de
crescimento da pandemia, permitindo que mais vidas sejam salvas;
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Considerando o aumento exponencial dos casos da COVID-19 no
Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando a absoluta necessidade de adoção de medidas
preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19), com vistas a proteger de forma adequada a saúde e a vida da
população norte-rio-grandense;

Considerando a necessidade atual de dar continuidade à política de
isolamento social adotada no Estado e que vem se mostrando eficaz no
enfrentamento da pandemia;

Considerando a importância de definir medidas de segurança para o
desempenho das atividades essenciais autorizadas a funcionar durante o
período da pandemia, buscando evitar a propagação da doença;

Considerando a necessidade de intensificação do cumprimento das
medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) decretadas no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando os termos da Recomendação nº 004/2020, de 21 de
abril de 2020, do Comitê de Especialistas da SESAP/RN para o Enfrentamento da
Pandemia pela COVID-19

E ainda, por oportuno, informar também que o Comitê Governamental de
Gestão da Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19),
instituído pelo Decreto Estadual nº 29.521, de 16 de março de 2020 é composto
pelos titulares das pastas dos seguintes órgãos:

I.           Gabinete Civil da Governadora (GAC);
II.           Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP);
III.           Secretaria de Estado do Planejamento e Finanças (SEPLAN);
IV.           Secretaria de Estado de Administração (SEAD);
V.           Secretaria Extraordinária de Gestão, Metas e Relações

Institucionais (SEGRI);
VI.           Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

(SESED);
VII.           Assessoria de Comunicação (ASSCOM);
VIII.           Procuradoria-Geral do Estado (PGE).  

 
Após tal esclarecimento, informamos ainda que cabe-nos enquanto

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura do Esporte e do Lazer, apenas
obedecer e seguir as determinações tomadas pela Governadora, por meio do seu
Gabinete Civil, seguindo as orientações oriundas do Comitê Governamental de Gestão
da Emergência em Saúde Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), instituído
pelo Decreto Estadual nº 29.521, de 16 de março de 2020.

Assim, em atenção a diligência encaminhada por Vossa excelência,
impende registrar que nada mais podemos dizer, senão reafirmar o que foi esposado
no referido corpo da audiência realizada no dia 30 de junho de 2021, mantendo a
proposta inicial para retornar as atividades presenciais, no dia 19 de julho de 2021,
nos moldes delineados na referida proposta, utilizando-se dos anexos e demais
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justificativas dos setores envolvidos, para ajudá-lo a elaborar uma informação
apropriada afim de garantir a eficácia dos atos de competência do Gabinete Civil
avalizada pelo Comitê Governamental de Gestão da Emergência em Saúde Pública
decorrente do Coronavírus (COVID-19), mencionado acima, analisando todos os
aspectos e dimensões que cercam essa importante demanda, diante das limitações
materiais a nós impostas com um contingente de servidores efetivos e qualificados
insuficiente para garantir a segurança de nossos estudantes em toda a Rede Pública
Estadual de Ensino.

Ademais, o referido termo para retomada de aulas presenciais também
está sendo considerado pelos gestores municipais para a respectiva rede, por
intermédio da UNDIME, e sua antecipação provocaria maiores danos para a
organização necessária ao retorno, a qual requer ações complexas.

 
Nestes Termos, nos colocamos a disposição para qualquer

esclarecimento adicional.
  

 
  
Atenciosamente,
 
 
Seguem anexos.

Documento assinado eletronicamente por GETÚLIO MARQUES FERREIRA,
Secretário, em 02/07/2021, às 19:53, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10204472 e o código CRC 0202C0A0.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
00410002.003469/2021-55 SEI nº 10204472
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Coordenadoria dos Órgãos Regionais de Educação - CORE 

 
 

 

                 O Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC/RN, presta assistência de transporte 

escolar em caráter suplementar aos municípios potiguares por meio do Programa Estadual 

de Transporte Escolar do Rio Grande do Norte - PETERN. 

 O PETERN tem como objetivo garantir a oferta de transporte a alunos da 

educação básica, de rede pública de ensino que residem em área com 2km de sua residência 

a escola.  

 As ações do PETERN se concretizam num processo constante de adesão dos 

entes municipais e ocorrem em regime de colaboração com 167 municípios do território 

potiguar através de parceria entre a SEEC/RN e UNDIME/RN com o estabelecimento de 

articulação permanente viabilizando o fomento à implementação do Programa, mobilização 

e engajamento no território estadual, visando promover a adesão de 100% dos municípios, 

garantindo o acesso dos estudantes ao transporte escolar de qualidade. 

 Nesse sentido, somente será possível o inicio das aulas com os estudantes a 

partir do dia 26 de julho do corrente ano em virtude da negociação realizada pelo estado 

com os municípios para que as prefeituras tenham tempo hábil para contratação das 

empresas prestadoras de serviço, 

 No intuito de viabilizar a oferta de transporte para os alunos no retorno às aulas 

presenciais, o PETERN repassará aos municípios que aderiram ao Programa, os valores 

concernentes a 120 (cento e vinte) dias letivos de atividades presenciais acrescidos de 10 

(dez) dias, totalizando 130 dias. Este formato se justifica na necessidade de garantir a 

realização de atividades extra curriculares tais quais aulas de campo, jogos estudantis, 

atividades artísticas e culturais e demais atividades nas quais se  contemple a participação de 

alunos e professores.  
 

 

 

MAGNÓLIA MARGARIDA DOS SANTOS MORAIS 
 Coordenadora da CORE/SEEC 

Mat. 131.174-3 
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COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 
SUBCOORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – SUASE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DOS PROCESSOS PARA AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 
2021 

Relatório SUASE (10204724)         SEI 00410002.003469/2021-55 / pg. 6

Num. 70504861 - Pág. 6

Num. 10249574 - Pág. 76Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 

  

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 
SUBCOORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – SUASE 

 
 

 
Considerando a necessidade de retorno das aulas presencias nas escolas estaduais, 

enquanto setor responsável pelo acompanhamento e monitoramento do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE, no âmbito da Rede Estadual de Ensino, a Subcoornadoria de 

Assistência ao Educando (SUASE) destaca alguns pontos para o retorno da oferta da 

alimentação escolar de modo presencial: 

 

 Repasse financeiro para o CARTÃO PNAE de cada unidade de ensino ou repasse 

para o caixa escolar (caso a escola não tenha o cartão) - Sob responsabilidade do 

Fundo Estadual de Educação - FEE, o mesmo infomou que aguarda autorização do 

gabinete para realizar os repasses; 

 Cardápios para execução presencial e aquisição de itens para kits - Sob 

resposabilidade da SUASE, os cardápios estão planejados e os kits dependem do 

orçamento disponível (aguardando autorização do gabinete para planejamento); 

 Conclusão da tramitação dos processos administrativos para aquisição dos gêneros 

alimenticíos, conforme determina a Legislação do PNAE, as aquisições são feitas 

por meio de Licitação e de Chamada Pública para aquisição dos gêneros 

alimentícios provenientes da agricultura familiar.  

 

RESUMO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS – PREGÕES ELETRÔNICOS PARA 

REGISTRO DE PREÇOS E AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 

1. EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NAS 

ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2021. 

 

1.1 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 1ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/NATAL:  

 

 PROCESSO 00410021000819/2020-12 - encontra-se na Comissão 

Permanente de Licitação - CPL/SEEC na fase de propostas de preços. 

Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros 

alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, a fim do fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados 
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nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte, jurisdicionadas a 1ª DIREC, 

em cumprimento da Resolução CD/FNDE nº 06/ 2020.  

 

 PROCESSO 00410028.001101/2021-64 - autorizado e comunicado aos 

gestores escolares para que as escolas, jurisdicionadas a 1ª de DIREC de 

NATAL, executem do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, adquirindo junto aos 

fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 012/2020/SRP/SEEC, Ata de 

Registro de Preço nº 007/2020/12ª DIREC/MOSSORÓ, Processo nº 

00410021.000525/2020-91, a qual tem validade de 12 (doze) meses, com 

vigência de 21/01/2021 a 21/01/2022, e do Pregão Eletrônico nº 

011/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 001/2021/5ª 

DIREC/CEARÁ-MIRIM, Processo nº 00410021.000372/2019-48, a qual tem 

validade de 12 (doze) meses, com vigência de 22/02/2021 a 22/02/2022. 

 

1.2 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 2ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/PARNAMIRIM:  

 
 PROCESSO 00410021.000820/2020-47 - encontra-se na Comissão de 

Pesquisa de Preço - CPP/SEEC para atualização de quadro demonstrativo 

financeiro e na 1ª DRAE/SUASE para atualização do Termo de Referência. 

Há pendência também em relação a inserção e validação do estudo técnico 

preliminar no SIASG, compete este andamento ao GS/ SEEC. Trata-se de 

procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros alimentícios para 

execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para o 

fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas Escolas 

Estaduais do Rio Grande do Norte, jurisdicionadas a 2ª DIREC, em 

cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 2020. 

 

 PROCESSO 00410028.001047/2021-57 - autorizado e comunicado aos 

gestores escolares para que as escolas, jurisdicionadas a 2ª DIREC de 

PARNAMIRIM, executem do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, adquirindo 

junto aos fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 

011/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preços nº 001/2021/5ª 
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DIREC/CEARÁ-MIRIM, Processo nº 00410021.000372/2019-48, a qual tem 

validade de 12 (doze) meses, com vigência de 22/02/2021 a 22/02/2022. 

 

1.3 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 3ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/NOVA CRUZ:  

 

 PROCESSO 00410021.000454/2019-92 - encontra-se na CPP/SEEC para 

atualização de quadro demonstrativo financeiro pois a pesquisa está 

desatualizada. Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos 

gêneros alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE para o fornecimento de alimentação escolar dos alunos 

matriculados nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte, jurisdicionadas a 

3ª DIREC, em cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 2020. 

 

 PROCESSO 00410050.000366/2021-68 - encontra-se na CPL/SEEC 

aguardando resposta por parte dos fornecedores sobre manifestação de 

interesse em acatar a autorização, para que as escolas jurisdicionadas a 3ª 

DIREC de NOVA CRUZ executem do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, 

adquirindo junto aos fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 

012/2020/ SRP/ SEEC, Ata de Registro de Preço nº 007/2020/12ª 

DIREC/MOSSORÓ, Processo nº 00410021.000525/ -91, a qual tem validade 

de 12 (doze) meses, com vigência de 21/01/2021 a 21/01/2022, e do Pregão 

Eletrônico nº 011/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 001/2021/5ª 

DIREC/CEARÁ-MIRIM, Processo nº 00410021.000372/2019-48, a qual tem 

validade de 12 (doze) meses, com vigência de 22/02/2021 a 22/02/2022. 

 

1.4 4 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 4ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/SÃO PAULO DO POTENGI:  

 

 PROCESSO 00410021.000420/2019-06 - encontra-se na CPL/SEEC, em 

processo de respostas a impugnações de edital. “A Presidente da CPL - 

Comissão Permanente de Licitação da SEEC, no uso de suas atribuições legais, 

torna público que a Empresa JESSICA LARISSA FERNANDES, CNPJ nº 
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37.750.976/0001-91, impetrou, tempestivamente, impugnação contra o Edital 

do pregão em referência, o qual não foi dado provimento e as razões do 

resultado constam anexadas aos autos.” Trata-se de procedimento licitatório, 

com vista à aquisição dos gêneros alimentícios para execução do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para o fornecimento de alimentação 

escolar aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte 

jurisdicionadas a 4ª DIREC, em cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 

2020.  

 

 PROCESSO 00410028.001113/2021-99 - autorizado e comunicado aos 

gestores escolares para que as escolas, jurisdicionadas a 4ª DIREC de SÃO 

PAULO DO POTENGI, executem do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, 

adquirindo junto aos fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 

013/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preços nº 002/2021/9ª 

DIREC/CURRAIS NOVOS, Processo nº 00410021.000519/2020-33, a qual 

tem validade de 12 (doze) meses, com vigência de 04/03/2021 a 04/03/2022. 

 

1.5 SITUAÇÃO DO PROCESSOSDA 5ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA – DIREC/CEARÁ-MIRIM:  

 

 PROCESSO 00410021.000372/2019-48 - Ata de Registro de Preços vigente. 

Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros 

alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas 

Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte jurisdicionadas a 5ª DIREC, em 

cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 2020.  

 

1.6 SITUAÇÃO DO PROCESSOSDA 6ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA – DIREC/MACAU: 

 

 PROCESSO 00410021.000531/2020-48 - Ata de Registro de Preços vigente. 

Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros 

alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
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PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas 

Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte jurisdicionadas a 6ª DIREC, em 

cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/2020.  

 
1.7 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 7ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/SANTA CRUZ: 

 

 PROCESSO 00410021.000454/2019-92, - encontra-se na CPP/SEEC para 

nova pesquisa de preço, considerando que teve recurso administrativo e a 

referida pesquisa prescreveu. Trata-se de procedimento licitatório, com vista à 

aquisição dos gêneros alimentícios para execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos 

alunos matriculados nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte 

jurisdicionadas a 7ª DIREC, em cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 

2020.  

 

 PROCESSO 00410045.000192/2021-11 - autorizado e comunicado aos 

gestores escolares. Trata-se de autorização para que a 7ª de DIREC de 

SANTA CRUZ execute do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, adquirindo 

junto aos fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 

013/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 002/2021/9ª 

DIREC/CURRAIS NOVOS, Processo nº 00410021.000519/2020-33, a qual 

tem validade de 12 (doze) meses, com vigência de 04/03/2021 a 04/03/2022. 

 
1.8 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 8ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/ANGICOS: 

 

 PROCESSO 00410021.000738/2018-06 - ata de registro de preços vigente. 

Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros 

alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas 

Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte jurisdicionadas a 8ª DIREC, em 

cumprimento da Resolução CD/FNDE nº 06/2020.  
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1.9 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 9ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/CURRAIS NOVOS: 

 

 PROCESSO 00410021000519/2020-33 - ata de registro de preços vigente. 

Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros 

alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas 

Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte jurisdicionadas a 9ª DIREC, em 

cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 2020. 

 

1.10 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 10ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/CAICÓ: 

 
 PROCESSO 00410021.000822/2020-36 - encontra-se na CPP/SEEC para 

nova pesquisa de preços ou revalidação do Quadro Demonstrativo com 

atualização da data. Trata-se de procedimento licitatório, com vista à 

aquisição dos gêneros alimentícios para execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos 

alunos matriculados nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte 

jurisdicionadas a 10ª DIREC, em cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 

2020. 

 

 PROCESSO 00410047.000585/2021-04 - aguardando parecer jurídico na 

AJ/ SEEC. Trata-se de autorização para que as escolas, jurisdicionadas a 10ª de 

DIREC de CAICÓ, executem do 1º ao 4º repasse do PNAE - 2021, adquirindo 

junto aos fornecedores ganhadores do Pregão presencial nº 

013/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 002/2021/9ª DIREC/ 

CURRAIS NOVOS, Processo nº 00410021.000519/2020-33, a qual tem 

validade de 12 (doze) meses, com vigência de 04/03/2021 a 04/03/2022. 

 

1.11 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 11ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/ASSU: 
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 PROCESSO 00410021.000823/2020-81 - encontra-se na CPP/SEEC para 

atualização de quadro demonstrativo financeiro e SUASE para inserção e 

validação do estudo técnico preliminar no SIASG, compete este andamento 

ao GS/ SEEC.  Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos 

gêneros alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos 

matriculados nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte jurisdicionadas a 

10ª DIREC, em cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 2020. 

 

 PROCESSO 00410048.000515/2021-38 - autorizado e comunicado aos 

gestores escolares para que as escolas, jurisdicionadas à 11ª DIREC de ASSÚ, 

executem do 1º ao 4º repasse do PNAE 2021, adquirindo junto aos fornecedores 

ganhadores do Pregão Eletrônico nº 012/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de 

Preço nº 007/2020/12ª DIREC/MOSSORÓ, Processo nº 

00410021.000525/2020-91, a qual tem validade de 12 (doze) meses, 

com vigência de 21/01/2021 a 21/01/2022 e do Pregão Eletrônico n° 

011/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 001/2021/5ª 

DIREC/CEARÁ-MIRIM, Processo nº 00410021.000372/2019-48, a qual tem 

validade de 12 (doze) meses, com vigência de 22/02/2021 a 22/02/2022. 

 

1.12 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 12ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/MOSSORÓ: 

 

 PROCESSO 00410021000525/2020-91 - ata de registro de preços vigente. 

Trata-se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros 

alimentícios para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas 

Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte jurisdicionadas a 12ª DIREC, em 

cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 2020. 

 

1.13 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 13ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/APODI: 
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 PROCESSO 00410021.000505/2020-10 - encontra-se na CPL/SEEC, edital 

publicado em DOE, para iniciar os trâmites de execução do pregão. Trata-

se de procedimento licitatório, com vista à aquisição dos gêneros alimentícios 

para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para o 

fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados nas Escolas 

Estaduais do Rio Grande do Norte jurisdicionadas a 13ª DIREC, em 

cumprimento da Resolução CD/ FNDE nº 06/ 2020. 

 

 PROCESSO 00410048.000603/2021-30 - encontra-se na CPL/SEEC 

aguardando resposta por parte dos fornecedores sobre manifestação de 

interesse em acatar autorização, para que as escolas jurisdicionadas a 13ª 

DIREC de Apodi executem do 1º ao 4º repasse do PNAE 2021, adquirindo 

junto aos fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 

012/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 007/2020/12ª 

DIREC/MOSSORÓ, Processo nº 00410021.000525/2020-91, a qual tem 

validade de 12 (doze) meses, com vigência de 21/01/2021 a 21/01/2022 e do 

Pregão Eletrônico n° 011/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 

001/2021/5ª DIREC/CEARÁ-MIRIM, Processo nº 00410021.000372/2019-48, 

a qual tem validade de 12 (doze) meses, com vigência de 22/02/2021 a 

22/02/2022. 

 

1.14 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 14ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/UMARIZAL: 

 

 PROCESSO 00410021000824/2020-25 - encontra-se na CPL/SEEC para 

ser dado andamento ao pregão. Trata-se de procedimento licitatório, com 

vista à aquisição dos gêneros alimentícios para execução do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE para o fornecimento de alimentação escolar 

aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte 

jurisdicionadas a 14ª DIREC, em cumprimento da Resolução CD/FNDE nº 06/ 

2020. 
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 PROCESSO 00410049.000386/2021-78 - autorizado e comunicado aos 

gestores escolares para que as escolas, jurisdicionadas à 14ª de DIREC de 

UMARIZAL, executem do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, adquirindo junto 

aos fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 013/2020/SRP/SEEC, Ata 

de Registro de Preço nº 002/2021/9ª DIREC/CURRAIS NOVOS, Processo nº 

00410021.000519/2020-33, a qual tem validade de 12 (doze) meses, 

com vigência de 04/03/2021 a 04/03/2022. 

 
 

1.15 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 15ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/PAU DOS FERROS: 

 
 PROCESSO 00410021.002324/2020-28 - encontra-se no FEE/SEEC, para 

providências quanto à dotação orçamentária. Trata-se de procedimento 

licitatório, com vista à aquisição dos gêneros alimentícios para execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para o fornecimento de 

alimentação escolar aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais do Rio 

Grande do Norte jurisdicionadas a 15ª DIREC, em cumprimento da Resolução 

CD/ FNDE nº 06/ 2020. 

 

 PROCESSO 00410051.000288/2021-91 - autorizado e comunicado aos 

gestores escolares para as escolas, jurisdicionadas a 15ª DIREC de PAU DOS 

FERROS, executem do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, adquirindo junto aos 

fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 013/2020/SRP/SEEC, Ata de 

Registro de Preço nº 002/2021/9ª DIREC/CURRAIS NOVOS, Processo nº 

00410021000519/2020-33, a qual tem validade de 12 (doze) meses, 

com vigência de 04/03/2021 a 04/03/2022. 

 

1.16 SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DA 16ª DIRETORIA REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA – DIREC/JOÃO CÂMARA: 

 

 PROCESSO 00410021.000630/2020-20 - encontra-se na CPL/SEEC para 

ser dado andamento ao pregão. Trata-se de procedimento licitatório, com 

vista à aquisição dos gêneros alimentícios para execução do Programa Nacional 
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SUBCOORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO – SUASE 

 
 

de Alimentação Escolar – PNAE para o fornecimento de alimentação escolar 

aos alunos matriculados nas Escolas Estaduais do Rio Grande do Norte 

jurisdicionadas a 16ª DIREC, em cumprimento da Resolução CD/FNDE nº 06/ 

2020. 

 

 PROCESSO 00410046.000219/2021-57 - encontra-se na CPL/SEEC 

aguardando resposta por parte dos fornecedores sobre manifestação de 

interesse sobre autorização, para que as escolas jurisdicionadas à 16ª DIREC de 

JOÃO CÂMARA, executem do 1º ao 4º repasse do PNAE – 2021, adquirindo 

junto aos fornecedores ganhadores do Pregão Eletrônico nº 

011/2020/SRP/SEEC, Ata de Registro de Preço nº 001/2021/5ª 

DIREC/CEARÁ-MIRIM, Processo nº 00410021.000372/2019-48, a qual tem 

validade de 12 (doze) meses, com vigência de 22/02/2021 a 22/02/2022. 

 

RESUMO DOS PROCESSOS DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR: 

Conforme determina a Lei nº 11.947, de 16/07/2009, a Resolução nº 6 do FNDE, de 

08/05/2020 e a Lei Estadual nº. 10536, de 03/07/2019, do total de recursos repassados pelo 

FNDE para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no mínimo 30% devem 

ser destinados à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, e essa 

aquisição se dar através de Chamada Pública. Para o retorno da oferta da alimentação escolar de 

modo presencial, faz-se necessário que as Chamadas Públicas estejam vigentes para que os 

gestores escolares possam realizar as aquisições desses gêneros. 

As Chamadas Públicas 2020 já expiraram durante os meses de fevereiro, março e abril 

de 2021, e as Chamadas Públicas 2021 vigentes são as da 7ª DIREC SANTA CRUZ, 9ª 

DIREC CURRAIS NOVOS, 10ª DIREC CAICÓ, 11ª DIREC ASSU, 12ª DIREC 

MOSSORÓ, 13ª DIREC APODI E 14ª DIREC UMARIZAL.  

Conforme tabela abaixo, os processos das demais DIRECs se encontram na CPL em 

fase de publicação do resultado e posterior homologação da Chamada Pública, e de acordo com 

a CPL, a previsão é que todas as Chamadas estejam publicadas até o final do mês de julho de 

2021. 
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TABELA 01 - CONTROLE DAS CHAMADAS PÚBLICAS PARA AQUISIÇÃO DOS 
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 2021.       
 

 
Diante do Exposto e considerando as etapas planejadas pela SEEC, a condição mais propícia 
para o atendimento à alimentação em todas as unidades escolares nos remete a considerar a data 
programada de 26/07/2021, tendo em vista a necessidade de tempo hábil para que o recurso seja 
repassado para as unidades; bem como os processos administrativos para aquisição dos gêneros 
alimentícios, que estão tramitando, sejam finalizados; e ainda enfatizamos a nossa preocupação 
com o atendimento da demanda por parte dos fornecedores, pois existem poucos processos 
licitatórios vigentes e o número de fornecedores é menor, além dos preços de alguns itens nas 
Atas de Registro de Preços estarem defasados, dificultando o atendimento da nossa demanda em 
termo de itens, quantitativos e logística, e resultando em maior tempo entre o pedido, a entrega e 
a oferta da alimentação na unidade escolar. 

 

Natal, 01 de julho de 2021.  

 

JOSELIA MARIA DA SILVA 

SUBCOORDENADORA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - SUASE 

 

DRAE  DIREC 
Nº CHAM. 
PUBLICA 

PROCESSO ELETRÔNICO ANDAMENTO  
PUBLICAÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO 

1ª NATAL  

1ª NATAL 01/2021 00410021.001465/2020-23 NA CPL PARA HOMOLOGAR  

2ª PARNAMIRIM 02/2021 00410021.001467/2020-12 NA CPL PARA HOMOLOGAR  

4ª SÃO P. DO POTENGI 04/2021 00410021.001476/2020-11     NA CPL PARA HOMOLOGAR  

5ª CEARÁ MIRIM 05/2021 00410021.001477/2020-58     NA CPL PARA HOMOLOGAR  

2ª NOVA CRUZ  3ª NOVA CRUZ 03/2021 00410021.001470/2020-36 NA CPL PARA HOMOLOGAR  

4ª JOÃO CÃMARA 

6ª MACAU  06/2021 00410021.001478/2020-01 NA CPL PARA HOMOLOGAR  

8ª ANGICOS 08/2021 00410021.001481/2020-16     NA CPL PARA HOMOLOGAR  

16 JOÃO CÃMARA 16/2021 00410021.001529/2020-96     NA CPL PARA HOMOLOGAR  

3ª SANTA CRUZ  7ª SANTA CRUZ  07/2021 00410021.001480/2020-71 SUASE - CONCLUIR 26/05/2021 

5ª CAICO (Caicó) 
9ª CURRAIS NOVOS  09/2021 00410021.001482/2020-61 SUASE - CONCLUIR 22/05/2021 

10ª CAICO      10/2021 00410021.001483/2020-13            SUASE - CONCLUIR 08/05/2021 

6ª MOSSORO 

11ª ASSU  11/2021 00410021.001516/2020-17 SUASE - CONCLUIR 30/06/2021 

12ª MOSSORO  12/2021 00410021.001519/2020-51            SUASE - CONCLUIR 18/06/2021 

13ª APODI  13/2021 00410021.001526/2020-52 SUASE - CONCLUIR 18/06/2021 

7ª UMARIZAL  14ª UMARIZAL  14/2021 00410021.001527/2020-05 SUASE - CONCLUIR 18/06/2021 

8ª PAU DOS 
FERROS 

15ª PAU DOS FERROS  15/2021 00410021.001528/2020-41 NA CPL PARA HOMOLOGAR  
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730,  - Bairro Centro, CEP: CEP 59012-240, Natal-

RN
Site - http://www.saude.gov.br

 

NOTA INFORMATIVA Nº 16/2021 - SESAP - CVS - SUVIGE

 

Assunto: INTERVALO ENTRE AS FASES DO PLANO DE RETOMADA DO ENSINO
PRESENCIAL
 

CONSIDERANDO a recomendação 61, de 03 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de
Saúde que recomenda a retomada das aulas presenciais depois que a pandemia estiver
epidemiologicamente controlada e mediante a articulação de um plano nacional que envolva
gestores e a sociedade civil;

CONSIDERANDO as recomendações do Conselho Nacional de Secretários de Saúde no Guia
Orientador para o enfrentamento da pandemia Covid 19 na Rede de Atenção à saúde;

CONSIDERANDO as contribuições da Fiocruz no documento ‘Contribuições para retorno às
atividades escolares presenciais no contexto da pandemia Covid 19’; CONSIDERANDO as
orientações do Ministério da educação no documento ‘Guia de retorno das atividades presenciais
na educação básica; CONSIDERANDO as diretrizes do Comitê de educação para gestão das
ações de combate à pandemia da covid-19 no RN, através do Documento Potiguar;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020, que Institui Diretrizes
Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto
de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de
ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o
estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020:

CONSIDERANDO a Nota orientativa Nº 3/2021 - SESAP – SUVISA, acerca de protocolos para
regularização da retomada de atividades escolares presenciais junto as autoridades sanitárias no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

CONSIDERANDO o Protocolo Sanitário de etorno às atividades escolares presenciais no
contexto da pandemia da COVID-19 de Fevereiro/2021:

O planejamento de retorno às atividades educacionais deve ser realizado de forma articulada com
a Atenção Primária à Saúde (APS) do município, considerando esta ser a ordenadora do cuidado,
responsável pela vigilância no território e articuladora das ações de promoção da saúde.

A volta às aulas presenciais deve ser gradual, por grupos de estudantes, etapas ou níveis
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educacionais, em conformidade com protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais,
pelos sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições escolares, com participação das
comunidades escolares, considerando as características de cada unidade educacional,
observando regras de gestão, de higiene e de distanciamento físico de estudantes, de
funcionários e profissionais da educação, com escalonamento de horários de entrada e saída
para evitar aglomerações, e outras medidas de segurança recomendadas.

A retomada das aulas de forma gradual, por meio de rodízio, de acordo com percentual e
periodicidade estabelecidos em conjunto entre o Sistema de Ensino e os órgãos de Saúde e
Comitê de Especialistas, a depender do número de estudantes de cada escola, garantindo a
segurança da comunidade escolar, de forma a organizar as turmas com menos estudantes por
turno de funcionamento, a fim de evitar aglomerações no espaço escolar.

Sobre o rodízio, deve considerar que o percentual a ser estabelecido seja em média de 30% dos
estudantes, garantindo-se, igualmente, o quantitativo de funcionários terceirizados e pessoal de
apoio adequado e seguro para o funcionamento da Unidade Escolar, no que se refere às normas
de higienização e serviço de merenda.

E, escalonar o retorno às atividades presenciais, para maior controle da situação e como forma
de dar tempo às equipes das unidades para se familiarizarem com a nova organização do
trabalho, sugerindo-se o intervalo mínimo de 14 dias entre os grupamentos, conforme os
protocolos de segurança.

 

Natal/RN, 02 de julho de 2021.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por DIANA PAULA DE SOUZA REGO
PINTO CARVALHO, Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, em
02/07/2021, às 20:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10204963 e o código CRC 48EB59F8.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250
Contato: (84) 36169650 - Email: nt2vfp@tjrn.jus.br

PROCESSO Nº: 0800487-05.2021.8.20.5001
PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)
PARTE RÉ:  NÃO CONSTA

CERTIDÃO
Certifico, em razão do meu ofício, que faço, nesta data, a juntada dos arquivos da Audiência

realizada no dia 30 de junho de 2021, às 11:00.
Ruanna Lisley de Lima e Silva

Assistente de Gabinete
(Assinado Digitalmente)
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 Tipo de documento: Outros documentos

 Descrição do documento: cd_Audiência Processo 0800487-05.2021.8.20.5001_001

 Id: 70429448

 Data da assinatura: 01/07/2021

 

 

 Atenção

 

 Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode

ser acessado nos 'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

 

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

 

 

 

 Autos nº 0800487-05.2021.8.20.5001

 

 Natureza do Feito: Cumprimento de Sentença

 

Magistrado: ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO

 

Data: 30/06/2021– 11:00 horas.

 

 

 

COMPARECIMENTO  virtual das partes e de seus representantes, por meio da
plataforma ZOOM, conforme designado anteriormente.

 

Aberta a audiência e feitos os esclarecimentos iniciais, as partes debateram e, ao final,
ficou proposto pelo Juízo a antecipação da data do acolhimento dos professores para o dia 12
de julho de 2021 e o retorno das aulas para os alunos no dia 19 de julho de 2021, na forma
como consta no plano de retomada apresentado pela Secretaria Estadual de Educação.
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Foi dado o prazo de 48 horas para o Secretário Estadual de Educação informar a
possibilidade ou não de aceitar a proposta acima mencionada.

 

Por fim, o Ministério Público solicitou que o Secretário de Educação pudesse avaliar a
possibilidade de diminuição do tempo entre as fases de retomada, havendo o mesmo
informado que irá analisar a proposta no mesmo prazo.

 

Nada mais sendo requerido pelas partes, foi encerrado o ato Achado conforme, vai
devidamente registrado e publicado no PJe-PG. Assinaturas dispensadas, por envolver
comparecimento virtual.

 

A juntada da audiência gravada no Pje-PG será feita posteriormente pela Secretaria
nos próprios autos.
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 70173427, me dirigi ao local e lá INTIMEI o ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Diretora da Secretaria Geral /PGE-RN, que após a leitura do
mandado, exarou o seu ciente e recebeu a contra fé. O referido é verdade e dou fé.   
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CERTIDÃO

 

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a 78 ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal através do Promotor de
Justiça Oscar Sousa  o qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 28 de Junho de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que  INTIMEI  o Secretário de Estado da Educação e Cultura do RN  Getulio Marque
Ferreira através da Chefe de Gabinete Tercilia Maria Batalha a    qual exarou nota de ciente e aceitou
contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 25  de Junho  de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

                                                CERTIFICO, que no expediente do Plantão Diário, diligenciei no endereço
indicado, e lá estando, fui informado que a Dra. Cláudia Carvalho Queiroz. não se encontrava, quando
procedi a INTIMAÇÃO do Defensor Público-Geral do Estado do Rio grande do Norte,   de todo o teor do
mandado, do Despacho, da audiência, após  a leitura, aceitou a contra fé oferecida,  exarando sua nota de
ciente no anverso do mandado. Dou fé. 
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       PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APRAZADA 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

U R G E N T E

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixo indicadINTIMAÇÃO
a, para se manifestar sobre os documentos acostados pelo Estado do Rio Grande do
Norte constantes nos ID's 70127697, 70127702 e 70127703 (cópias em anexo), com
relação ao cumprimento das obrigações dispostas no Termo de Acordo Extrajudicial, no

 comparecer à Audiência  de Conciliação a serprazo de até 15 (quinze) dias, bem como
realizada na data de 30 de junho de 2021, às 11:00 horas, a ser realizada de forma virtual
por intermédio da plataforma Zoom, conforme despacho abaixo transcrito e, tendo em
vista as limitações de ordem técnica da plataforma em questão, fica disponibilizado o
link de acesso às partes e procuradores, a saber:

https://us02web.zoom.us/j/86009840818?pwd=VzhPaFBEZW93RmlReXNJNnJ6WnVEUT09

 DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de execução de acordo homologado por este Juízo, quanto"
ao retorno de aulas presenciais, ou não, em que, antes de seguir ao rito executório, em face
dos documentos anteriormente anexados aos autos, houve por bem este Juízo, ouvir o Estado
do Rio Grande do Norte. Ontem, sob o crivo do contraditório, a Procuradoria Estadual interpôs
petição com as aduções as quais entendeu pertinentes. Assim, diga o Ministério Público e a
Defensoria Pública sobre os documentos acostados pelo Estado do Rio Grande do Norte, com
relação ao cumprimento das obrigações dispostas no Termo de Acordo Extrajudicial, no prazo
de  15 (quinze) dias. Sem prejuízo, designo audiência quanto ao cumprimento do acordo, deaté
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avaliação e conciliação,para o dia 30/06/2021, às 11:00, de modo virtual. Intimações
 necessárias, via mandado. Após, voltem-me os autos conclusos. P.I. /RN,NATAL 23 de junho

."de 2021

 PARTE A SER INTIMADA:  78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL, por
, meio de sua Promotora - Drª. Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas ou a quem  as suas

vezes fizer,  com endereço na Rua Nelson Geraldo Freire, 255 - Lagoa Nova - CEP:
59.064-160.

  

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL  /RN, 23 de junho de 2021.

Francisco de Assis Araújo da Silva

Chefe de Secretaria

Mat. 163.227-2

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE     

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APRAZADA 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

U R G E N T E

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixo indicadINTIMAÇÃO
a, para se manifestar sobre os documentos acostados pelo Estado do Rio Grande do
Norte constantes nos ID's 70127697, 70127702 e 70127703 (cópias em anexo),com
relação ao cumprimento das obrigações dispostas no Termo de Acordo Extrajudicial, no

 comparecer à Audiência  de Conciliação a serprazo de até 15 (quinze) dias, bem como
realizada na data de 30 de junho de 2021, às 11:00 horas, a ser realizada de forma virtual
por intermédio da plataforma Zoom, conforme despacho abaixo transcrito e, tendo em
vista as limitações de ordem técnica da plataforma em questão, fica disponibilizado o
link de acesso às partes e procuradores, a saber:

https://us02web.zoom.us/j/86009840818?pwd=VzhPaFBEZW93RmlReXNJNnJ6WnVEUT09

 DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de execução de acordo homologado por este Juízo, quanto"
ao retorno de aulas presenciais, ou não, em que, antes de seguir ao rito executório, em face
dos documentos anteriormente anexados aos autos, houve por bem este Juízo, ouvir o Estado
do Rio Grande do Norte. Ontem, sob o crivo do contraditório, a Procuradoria Estadual interpôs
petição com as aduções as quais entendeu pertinentes. Assim, diga o Ministério Público e a
Defensoria Pública sobre os documentos acostados pelo Estado do Rio Grande do Norte, com
relação ao cumprimento das obrigações dispostas no Termo de Acordo Extrajudicial, no prazo
de  15 (quinze) dias. Sem prejuízo, designo audiência quanto ao cumprimento do acordo, deaté
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avaliação e conciliação,para o dia 30/06/2021, às 11:00, de modo virtual. Intimações
 necessárias, via mandado. Após, voltem-me os autos conclusos. P.I. /RN,NATAL 23 de junho

."de 2021

PARTE A SER INTIMADA: DRª. CLÁUDIA CARVALHO QUEIROZ, Coordenadora do
  , Núcleo de Tutelas Coletivas da DPE/RN ou a quem as suas vezes fizer, com endereço na 

Rua Sérgio Severo, 2037 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59060-630.

  

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL  /RN, 23 de junho de 2021.

Francisco de Assis Araújo da Silva

Chefe de Secretaria

Mat. 163.227-2

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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       PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APRAZADA 

 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

U R G E N T E

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada, para que compareça à Audiência  de Conciliação a ser realizada na data de 30
de junho de 2021, às 11:00 horas, a ser realizada de forma virtual por intermédio da
plataforma Zoom, conforme despacho abaixo transcrito e, tendo em vista as limitações
de ordem técnica da plataforma em questão, fica disponibilizado o link de acesso às
partes e procuradores, a saber:

https://us02web.zoom.us/j/86009840818?pwd=VzhPaFBEZW93RmlReXNJNnJ6WnVEUT09

 DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de execução de acordo homologado por este Juízo, quanto"
ao retorno de aulas presenciais, ou não, em que, antes de seguir ao rito executório, em face
dos documentos anteriormente anexados aos autos, houve por bem este Juízo, ouvir o Estado
do Rio Grande do Norte. Ontem, sob o crivo do contraditório, a Procuradoria Estadual interpôs
petição com as aduções as quais entendeu pertinentes. Assim, diga o Ministério Público e a
Defensoria Pública sobre os documentos acostados pelo Estado do Rio Grande do Norte, com
relação ao cumprimento das obrigações dispostas no Termo de Acordo Extrajudicial, no prazo
de  15 (quinze) dias. Sem prejuízo, designo audiência quanto ao cumprimento do acordo, deaté
avaliação e conciliação,para o dia 30/06/2021, às 11:00, de modo virtual. Intimações

 necessárias, via mandado. Após, voltem-me os autos conclusos. P.I. /RN,NATAL 23 de junho
."de 2021

Num. 70173428 - Pág. 1

Num. 10249574 - Pág. 114Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 PARTE A SER INTIMADA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, ou
a quem as suas vezes fizer, com endereço no Centro Administrativo do Estado, Avenida Senador Salgado Filho,
s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP: 59064-901.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL  /RN, 23 de junho de 2021.

Francisco de Assis Araújo da Silva

Chefe de Secretaria

Mat. 163.227-2

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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       PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APRAZADA 

 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA 

U R G E N T E

  De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada, para que compareça à Audiência  de Conciliação a ser realizada na data de 30
de junho de 2021, às 11:00 horas, a ser realizada de forma virtual por intermédio da
plataforma Zoom, conforme despacho abaixo transcrito e, tendo em vista as limitações
de ordem técnica da plataforma em questão, fica disponibilizado o link de acesso às
partes e procuradores, a saber:

https://us02web.zoom.us/j/86009840818?pwd=VzhPaFBEZW93RmlReXNJNnJ6WnVEUT09

 DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de execução de acordo homologado por este Juízo, quanto"
ao retorno de aulas presenciais, ou não, em que, antes de seguir ao rito executório, em face
dos documentos anteriormente anexados aos autos, houve por bem este Juízo, ouvir o Estado
do Rio Grande do Norte. Ontem, sob o crivo do contraditório, a Procuradoria Estadual interpôs
petição com as aduções as quais entendeu pertinentes. Assim, diga o Ministério Público e a
Defensoria Pública sobre os documentos acostados pelo Estado do Rio Grande do Norte, com
relação ao cumprimento das obrigações dispostas no Termo de Acordo Extrajudicial, no prazo
de  15 (quinze) dias. Sem prejuízo, designo audiência quanto ao cumprimento do acordo, deaté
avaliação e conciliação,para o dia 30/06/2021, às 11:00, de modo virtual. Intimações

 necessárias, via mandado. Após, voltem-me os autos conclusos. P.I. /RN,NATAL 23 de junho
."de 2021
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PARTE A SER INTIMADA: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio de seu
 Procurador-Geral, ou a quem as suas vezes fizer, com endereço na Avenida Afonso Pena,

1155, Tirol, NATAL - RN - CEP: 59020-100.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL  /RN, 23 de junho de 2021.

Francisco de Assis Araújo da Silva

Chefe de Secretaria

Mat. 163.227-2

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250
Contato: (84) 36169650 - Email: nt2vfp@tjrn.jus.br

Processo nº: 0800487-05.2021.8.20.5001

CERTIDÃO

        CERTIFICO, em razão de meu ofício, que se encontra disponível às partes e advogados,
o link de acesso à Sala de Audiência Virtual, aprazada para o dia 30 de junho de 2021, às

, a seguir descrito:11:00 horas, na plataforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/86009840818?pwd=VzhPaFBEZW93RmlReXNJNnJ6WnVEUT09

Natal/RN, 23 de junho de 2021

Ruanna Lisley de Lima e Silva

Assistente de Gabinete
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 0800487-05.2021.8.20.5001Processo:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)Ação:

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DESPACHO

Vistos etc.

Trata-se de execução de acordo homologado por este Juízo, quanto ao retorno de

aulas presenciais, ou não, em que, antes de seguir ao rito executório, em face dos documentos

anteriormente anexados aos autos, houve por bem este Juízo, ouvir o Estado do Rio Grande do Norte.

Ontem, sob o crivo do contraditório, a Procuradoria Estadual interpôs petição com

as aduções as quais entendeu pertinentes.

Assim, diga o Ministério Público e a Defensoria Pública sobre os documentos

acostados pelo Estado do Rio Grande do Norte, com relação ao cumprimento das obrigações dispostas no

Termo de Acordo Extrajudicial, no prazo de  15 (quinze) dias.até

Sem prejuízo, designo audiência quanto ao cumprimento do acordo, de avaliação e

conciliação,para o dia 30/06/2021, às 11:00, de modo virtual.

Intimações necessárias, via mandado.

Após, voltem-me os autos conclusos.

P.I.

 ./RN,NATAL 23 de junho de 2021
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ARTUR CORTEZ BONIFACIO

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Procuradoria Geral do Estado 
Subprocuradoria-geral Consultiva 

Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN - CEP 59020-265 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL-RN 
 

 
Ref.: 
Processo nº: 0800487-05.2021.8.20.5001 
 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

representada judicialmente pelo Subprocurador-Geral Consultivo, na forma da Lei 

Complementar Estadual nº 593, de 22 de fevereiro de 2017 e Lei Complementar nº 600, 

de 03 de agosto de 20171, vem, tempestivamente, em atenção ao r. despacho de id. 

69917583, requerer a juntada do Ofício nº 1448/2021/SEEC - GS/SEEC, por intermédio 

do qual o Exmo. Secretário de Educação presta informações complementares àquelas já 

fornecidas sob o id. 70050959.  

Saliente-se que o citado Ofício fornece informações atualizadas sobre as 

Cláusulas Quarta, Sexta, Oitava, Décima Quarta, Décima Quinta e Décima Sétima do 

acordo homologado nestes autos, conforme solicitado no Despacho acima citado.  

Termos em que pede deferimento.  

Natal/RN, 22 de junho de 2021.   

                                                           
1“Art. 1º A Procuradoria-Geral do Estado fica autorizada a representar judicialmente os titulares e os membros dos 
Poderes, das Instituições Estaduais referidas no Título IV, Capítulo VII, da Constituição Estadual, bem como os 
titulares das Secretarias e demais órgãos com status de Secretaria, de autarquias e fundações públicas estaduais, 
inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, 
quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, 
especialmente do Estado, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, 
quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata 
este artigo”. 
Art. 23-A. A Subprocuradoria-Geral Consultiva exercerá a consultoria e o assessoramento jurídico ao Chefe do Poder 
Executivo Estadual, competindo-lhe, ainda:  
[...] 
V - minutar as informações em mandados de segurança impetrados contra ato do Governador, bem como as peças 
judiciais de sua competência; 
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JOÃO CARLOS GOMES COQUE 
Subprocurador-geral Consultivo do Estado em substituição 
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Avenida Salgado Filho, S/N, Centro Administra�vo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-
901 

Telefone: - h�p://www.educacao.rn.gov.br 
  

Ofício nº 1448/2021/SEEC - GS/SEEC - SECRETÁRIO-SEEC

A Sua Excelência o Senhor
Procurador José Duarte Santana
Procurador do Estado
Procuradoria Geral do Estado - PGE
Avenida Afonso Pena, 1155 - Tirol
59020-100       Natal/RN

 

Assunto: Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00810007.001468/2021-12.

  

                         Senhor Procurador,

 

Em atenção ao Mandado, referente ao processo em epígrafe, acerca do pedido de
cumprimento de sentença apresentado em pe�ção do Ministério Público do Estado e da Defensoria
Pública Estadual, em tramitação perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal,
processo de nº 0800487-05.2021.8.20.5001, esta Pasta de Governo, entende que a apresentação
do Plano de Retomada Gradual das A�vidades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do
Norte, acostado aos autos do processo judicial, no dia 12 de maio de 2021, atesta que o Estado procedeu
com adoção das medidas necessárias, com a finalidade de cumprimento do Acordo firmado com
o Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública Estadual.

No que concerne à Cláusula Quarta e a Cláusula Décima Quarta, restou comprovado que
o Estado do Rio Grande do Norte implementou as reformas/adaptações na estrutura predial das Escolas
da Rede Estadual de Ensino, necessárias ao cumprimento das exigências con�das no protocolo sanitário
estabelecido pelo Decreto Estadual nº 29.989/2020, conforme consta no documento Protocolo de
Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais – Pandemia Covid-19 – Retomada das Aulas
Presenciais (ID 67916457). Ademais, o ques�onamento do Ministério Público diz respeito à existência de
problemas pontuais de reformas na estrutura �sica de Unidades Escolares, que não interfere na
Segurança Sanitária.

Neste sen�do, esclarece-se que quanto aos encargos assumidos, estes se encontram
completamente sa�sfeitos, porquanto em todas as 586 (quinhentos e oitenta e seis) escolas pertencentes
a Rede Estadual de Ensino, as condições de biossegurança foram implementadas, seja por meio da
aquisição de termômetros, totens, dispenseres de álcool gel a 70%, álcool líquido a 70%, máscaras em
quan�ta�vo suficiente para distribuição a todos estudantes, professores, servidores e terceirizados, seja
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pela implementações de ordem �sica, a exemplo da demarcação no piso para garan�r o distanciamento
social em todos os ambientes, instalação de pias nos ambientes de circulação, entre outros
equipamentos e adequações recomendados, nos termos das exigências de biossegurança con�das no
Documento Po�guar, conforme consta no RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO carreado ao processo
judicial (ID 68343490).

Visando atender o pactuado na Cláusula Sexta, referente ao diagnós�co da comunidade
escolar, verificando aspectos emocionais e de saúde, foi elaborado o Relatório de INFORME
EPIDEMIOLÓGICO CORONAVÍRUS (COVID-19), constante no (ID 69208714) que vem sendo atualizado
conforme documento anexo.

Quanto à Cláusula Oitava, referente à contratação temporária de professores e
profissionais de apoio/acompanhante especializado, em número correspondente às respec�vas
necessidades de subs�tuição, decorrente da impossibilidade de trabalho presencial dos funcionários por
integrarem grupo de risco, esta Secretaria deflagrou o Processo SEI nº 00410059.000342/2021-29, que se
encontra em tramitação. Entretanto, é imperioso avaliar a viabilidade de proceder à referida contratação
nos moldes estabelecidos no Acordo firmado, haja vista que a realidade atual diverge da situação
existente na data de assinatura do TAC. No momento, os professores estão sendo vacinados, portanto, a
necessidade de professores subs�tutos tende a ser mínima.

Por oportuno, em relação a Cláusula Décima Quinta, indica-se a provável data de 19 de
julho de 2021 para retomada das a�vidades presenciais, considerando ainda as condições
epidemiológicas apresentadas pelas autoridades sanitárias locais. A retomada ocorrerá de forma híbrida,
gradual e faculta�va, obedecendo aos estágios e fases definidos no supracitado Plano de Retomada das
A�vidades Presenciais, apresentado ao MPRN em abril de 2021. O Estado publicará o referido Plano de
Retomada Gradual das A�vidades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com
todas as orientações e datas, em Ato Norma�vo próprio, de acordo com o estabelecido no Parágrafo
Único, do Ar�go 14, do Decreto Estadual nº 30.562, de 11 de maio de 2021. 

Já em relação à Cláusula Décima Sé�ma, está em fase de finalização, por meio do Processo
nº SEI 00410013.003155/2021-23, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
especializados na função de Psicologia, em regime de execução indireta terceirizada.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GETÚLIO MARQUES FERREIRA, Secretário, em
21/06/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10044184
e o código CRC ED4F1E1C.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 00810007.001468/2021-12 SEI nº 10044184
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 69929359, me dirigi ao local e lá, INTIMEI  o ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Secretaria Geral /PGe -RN, na pessoa de seu representante
legal, que após  a leitura do mandado, exarou o seu ciente e recebeu a contra fé. O referido é verdade e
dou fé.
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 69929359, me dirigi ao local e lá, INTIMEI  o ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Secretaria Geral /PGe -RN, na pessoa de seu representante
legal, que após  a leitura do mandado, exarou o seu ciente e recebeu a contra fé. O referido é verdade e
dou fé.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) D
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 
 

 
Ref.: 
Processo nº: 0800487-05.2021.8.20.5001
 
 

AGOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

representada judicialmente pel

Complementar Estadual nº 

de 03 de agosto de 20171

69917583, requerer a juntada do 

do qual o Exmo. Secretário de Educação presta as informações per

das atividades escolares no Estado do RN

esse fim.  

Termos em que pede deferimento. 

Natal/RN, 21

 

Subprocurador
                                                          
1“Art. 1º A Procuradoria-Geral do Estado fica autorizada a representar judicialmente os titulares e os membros dos 
Poderes, das Instituições Estaduais referidas no 
titulares das Secretarias e demais órgãos com status de Secretaria, de autarquias e fundações públicas estaduais, 
inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério P
quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse 
público, especialmente do Estado, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, 
podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes 
públicos de que trata este artigo”. 
Art. 23-A. A Subprocuradoria-Geral Consultiva exercerá a consultoria e o assessoramento jurídico ao Chefe do Pode
Executivo Estadual, competindo-lhe, ainda: 
[...] 
V - minutar as informações em mandados de segurança impetrados contra ato do Governador, bem como as peças 
judiciais de sua competência; 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Procuradoria Geral do Estado 
Subprocuradoria-geral Consultiva 

Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN - CEP 59020-265
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL-RN

05.2021.8.20.5001 

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

representada judicialmente pelo Subprocurador-Geral Consultivo, na forma da Lei 

 593, de 22 de fevereiro de 2017 e Lei Complementar nº 600, 
1, vem, tempestivamente, em atenção ao r. despacho de id. 

69917583, requerer a juntada do Ofício nº 1444/2021/SEEC - GS/SEEC

do qual o Exmo. Secretário de Educação presta as informações pertinentes ao retorno 

das atividades escolares no Estado do RN e as respectivas providências adotadas para 

Termos em que pede deferimento.  

1 de junho de 2021.   

JOSÉ DUARTE SANTANA 
Subprocurador-geral Consultivo do Estado em substituição

                   
Geral do Estado fica autorizada a representar judicialmente os titulares e os membros dos 

Poderes, das Instituições Estaduais referidas no Título IV, Capítulo VII, da Constituição Estadual, bem como os 
titulares das Secretarias e demais órgãos com status de Secretaria, de autarquias e fundações públicas estaduais, 
inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, 
quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse 
público, especialmente do Estado, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, 

odendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes 

Geral Consultiva exercerá a consultoria e o assessoramento jurídico ao Chefe do Pode
lhe, ainda:  

minutar as informações em mandados de segurança impetrados contra ato do Governador, bem como as peças 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

265 
OUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª 

RN 

GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

, na forma da Lei 

e Lei Complementar nº 600, 

em atenção ao r. despacho de id. 

GS/SEEC, por intermédio 

tinentes ao retorno 

e as respectivas providências adotadas para 

em substituição 

Geral do Estado fica autorizada a representar judicialmente os titulares e os membros dos 
Título IV, Capítulo VII, da Constituição Estadual, bem como os 

titulares das Secretarias e demais órgãos com status de Secretaria, de autarquias e fundações públicas estaduais, 
úblico, quando vítimas de crime, 

quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse 
público, especialmente do Estado, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, 

odendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes 

Geral Consultiva exercerá a consultoria e o assessoramento jurídico ao Chefe do Poder 

minutar as informações em mandados de segurança impetrados contra ato do Governador, bem como as peças 
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Avenida Salgado Filho, S/N, Centro Administra�vo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-
901 

Telefone: - h�p://www.educacao.rn.gov.br 
  

Ofício nº 1444/2021/SEEC - GS/SEEC - SECRETÁRIO-SEEC

A Sua Excelência o Senhor
Antônio Pereira de Almeida Neto
Procurador do Estado
Procuradoria Geral do Estado - PGE
Avenida Afonso Pena, 1155 - Tirol
59020-100       Natal/RN
 
Assunto: O�cio nº 43/2021/PGE - PLCC/PGE - PROCURADOR-GERAL ADJUNTO/PGE - Processo nº 0800487-
05.2021.8.20.5001
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 01110039.000762/2021-45.

  

Senhor Procurador,

 

Em atenção ao O�cio em epígrafe, esta Secretaria entende que a apresentação do Plano de
Retomada Gradual das A�vidades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte,
acostada aos autos do Processo Judicial no dia 12 de maio de 2021, atesta que o Estado procedeu
à adoção das medidas necessárias, com a finalidade de cumprimento do Acordo firmado com o
Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública Estadual.

No que concerne à Cláusula Quarta, restou comprovado que o Estado do Rio Grande do
Norte implementou as reformas/adaptações na estrutura predial das Escolas da Rede Estadual de Ensino,
necessárias ao cumprimento das exigências con�das no protocolo sanitário estabelecido pelo Decreto
Estadual nº 29.989/2020, conforme consta no documento Protocolo de Segurança Sanitária da
Infraestrutura das Escolas Estaduais – Pandemia Covid-19 – Retomada das Aulas
Presenciais (ID 67916457). Ademais, o ques�onamento do Ministério Público diz respeito à existência de
problemas pontuais de reformas na estrutura �sica de Unidades Escolares, que não interfere na
Segurança Sanitária.

Quanto à Cláusula Oitava, referente à contratação temporária de professores e
profissionais de apoio/acompanhante especializado, em número correspondente às respec�vas
necessidades de subs�tuição, decorrente da impossibilidade de trabalho presencial dos funcionários por
integrarem grupo de risco, esta Pasta de Governo deflagrou o Processo SEI nº 00410059.000342/2021-
29, que se encontra em tramitação. Entretanto, é imperioso avaliar a viabilidade de proceder à referida
contratação nos moldes estabelecidos no Acordo firmado, haja vista que a realidade atual diverge da
situação existente na data de assinatura do TAC. No momento, os professores estão sendo vacinados,
portanto, a necessidade de professores subs�tutos tende a ser mínima.
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Em relação à Cláusula Décima Sé�ma, está em fase de finalização, por meio do Processo nº
SEI 00410013.003155/2021-23, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
especializados na função de Psicologia, em regime de execução indireta terceirizada.

Por oportuno, indica-se a provável data de 19 de julho de 2021 para retomada das
a�vidades presenciais, considerando ainda as condições epidemiológicas apresentadas pelas autoridades
sanitárias locais. A retomada ocorrerá de forma híbrida, gradual e faculta�va, obedecendo aos estágios e
fases definidos no supracitado Plano de Retomada das A�vidades Presenciais, apresentado a este MPRN
em abril de 2021. O estado publicará o referido Plano de Retomada Gradual das A�vidades Presenciais da
Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com todas as orientações e datas, em ato norma�vo
próprio, de acordo com o estabelecido no Parágrafo Único do Ar�go 14, do Decreto Estadual n. 30.562,
de 11 de maio de 2021. 

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GETÚLIO MARQUES FERREIRA, Secretário, em
18/06/2021, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10024425
e o código CRC D9C2B906.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 01110039.000762/2021-45 SEI nº 10024425
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EM TEMPO 

 

 

CERTIDÃO

 

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a Governadora do Estado do RN Maria de Fátima Bezerra na pessoa da
Assessora Governamental Luciana Daltro a qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 17 de Junho de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

 

Certifico e dou fé que INTIMEI o Secretário de Estado da Educação e Cultura do RN Getúlio Marques
Ferreira na pessoa da Chefe de Gabinete Tercilia Maria Batalha a qual exarou nota de ciente e aceitou
contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 17 de Junho de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999

Num. 69947549 - Pág. 1

Num. 10249574 - Pág. 140Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 

Num. 69947552 - Pág. 1

Num. 10249574 - Pág. 141Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



Num. 69947552 - Pág. 2

Num. 10249574 - Pág. 142Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 

 

CERTIDÃO

 

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a Governadora do Estado do RN Maria de Fátima Bezerra na pessoa da
Assessora Governamental Luciano Daltro a qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 17 de Junho de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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      PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA  2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

 Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA

 

  U R G E N T E

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz de DireitoARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente,
extraído da ação, acima caracterizada, efetue a   da parte abaixo indicada, INTIMAÇÃO  para que, em 48
horas, se manifeste a respeito das obrigações indicadas pelo Ministério Público como não cumpridas
integralmente (cláusulas quarta, sexta, oitava, décima quarta, décima quinta e décima sétima), bem
como, a respeito do estabelecimento de datas para implementação do Plano de Retomada Gradual da

 Seguem cópias do despacho de ID. 69917583 e dasAtividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino. 
petições de ID's  68608462 e  69208683, como partes integrantes deste mandado. 

 

                       DESPACHO: "CÓPIA ANEXA."   

 

 PARTE A SER INTIMADA: Exmª. Srª. GOVERNADORA DO ESTADO  DO RIO GRANDE DO
 NORTE -  , ou a quem as suas vezes fizer, Professora Fátima Bezerra com endereço no

Centro Administrativo do Estado, Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL -
RN - CEP: 59064-901.  

 CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte.
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 NATAL/RN, 16 de junho de 2021.

 

   Francisco de Assis Araújo da Silva

 Chefe de Secretaria

 Mat. 163.227-2

 (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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      PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA  2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

 Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA

 

  U R G E N T E

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz de DireitoARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente,
extraído da ação, acima caracterizada, efetue a   da parte abaixo indicada, INTIMAÇÃO  para que, em 48
horas, se manifeste a respeito das obrigações indicadas pelo Ministério Público como não cumpridas
integralmente (cláusulas quarta, sexta, oitava, décima quarta, décima quinta e décima sétima), bem
como, a respeito do estabelecimento de datas para implementação do Plano de Retomada Gradual da

 Seguem cópias do despacho de ID. 69917583 e dasAtividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino. 
petições de ID's  68608462 e  69208683, como partes integrantes deste mandado. 

 

                       DESPACHO: "CÓPIA ANEXA."   

 

 PARTE A SER INTIMADA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
RIO GRANDE DO NORTE - SEEC/RN -  ou a quem asProfessor Getúlio Marques Ferreira,
suas vezes fizer,  com endereço no Centro Administrativo do Estado, Avenida Senador
Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP: 59064-901.  

 CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte.
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 NATAL/RN, 16 de junho de 2021.

 

 

   Francisco de Assis Araújo da Silva

 Chefe de Secretaria

 Mat. 163.227-2

 (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE       

JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 

   U R G E N T E

 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz de  ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO

 indicada,    para que, em 48 horas, se manifeste a respeito das obrigações indicadas pelo
  Ministério Público como não cumpridas integralmente (cláusulas quarta, sexta, oitava,

décima quarta, décima quinta e décima sétima), bem como, a respeito do
 estabelecimento de datas para implementação do Plano de Retomada Gradual da

 Seguem cópias do despacho de ID. Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino.
69917583 e das petições de ID's  , como partes integrantes deste68608462 e   69208683
mandado. 

 

DESPACHO:                     "CÓPIA ANEXA."   
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PARTE A SER INTIMADA: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio de seu
Procurador-Geral, ou a quem as suas vezes fizer, com endereço na Avenida Afonso Pena,
1155, Tirol, NATAL - RN - CEP: 59020-100.

 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

 

 NATAL/RN, 16 de junho de 2021.

 

 Francisco de Assis Araújo da Silva

Chefe de Secretaria

Mat. 163.227-2

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 0800487-05.2021.8.20.5001Processo:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)Ação:

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE

EXECUTADO: NÃO CONSTA

DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto em desfavor do Estado

do Rio Grande do Norte, decorrente do não cumprimento do acordo homologado por este juízo, por meio

da sentença de id nº 64600252.

Em audiência realizada na data de 14 de abril de 2021, o Estado do RN se

comprometeu a:

a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório circunstanciado,

informando acerca das medidas adotadas em relação ao cumprimento de todas as

cláusulas do acordo extrajudicial, apontadas pelo Ministério Público ao id nº

66515483 como descumpridas.

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das

atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno

às aulas presenciais.

                                    

                              Em 22 de abril de 2021, o Estado do RN, então, anexou aos autos os documentos de id
nº 67916452 como forma de cumprimento do item “a”, acima mencionado, documentação que foi

 complementada pela petição e documento de id nº 64343486. Ademais, em 12 de maio, apresentou no
 processo o Plano de Retomada de Aulas (id nº 68707402).
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  Acerca de tais informações, manifestou-se o Parquetea Defensoria Pública, em 11

de maio de 2021 (id nº 68608462) e em 25 de maio (id nº 69208683), em suma, relatando o não

 cumprimento integral de parte das obrigações avençadas no acordo extrajudicial já homologado e

requerendo a fixação do prazo de 48 horas para que o Governo adote as medidas necessárias à

 implementação da avença, inclusive quanto ao estabelecimento dos marcos temporais para início do Plano

de Retomada de Aulas.

Desta forma, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa,

 antes da adoção das medidas coercitivas aplicáveis à espécie, e considerando o lapso temporal já

decorrido desde a apresentação das informações pelo ente réu, bem como diante do início da vacinação

dos trabalhadores da educação, determinoa intimação do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da

Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário

Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreirapara

  que em 48 horas se manifestem a respeito das obrigações indicadas pelo Ministério Público como não

  cumpridas integralmente (cláusulas quarta, sexta, oitava, décima quarta, décima quinta e décima sétima),

 bem como, a respeito do estabelecimento de datas para implementação do Plano de Retomada Gradual da

Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino.

Após, conclusos.

Cumpra-se

 ./RN,NATAL 16 de junho de 2021

                                                

ARTUR CORTEZ BONIFACIO

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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M.M. Juiz,

Segue petição do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual com documentos anexos.
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 
EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE NATAL/RN. 

 

 

 

 

Processo n.º 0800487-05.2021.8.20.5001 

Pedido de Cumprimento de Sentença 

Demandante: Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual 

Demandado: Estado do Rio Grande do Norte 

  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por 

intermédio da 78ª Promotoria de Justiça de Natal, e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 10ª Defensoria Cível de Natal, vêm, no uso das atribuições 

legais previstas nos artigos 127 e 134, ambos da Constituição Federal, apresentar 

MANIFESTAÇÃO sobre a petição do Id 68707408, através da qual o ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE apresentou o “Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede 

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte” (Id 68707403), nos seguintes termos: 

 

I – RESUMO DA LIDE: 

 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério 

Público Estadual e pela Defensoria Pública Estadual em face do não cumprimento integral de parte 

das obrigações avençadas no acordo extrajudicial homologado judicialmente na sentença do Id 

64600252, prolatada por este Juízo de Direito. 

Na petição do Id 66515484 restou pleiteado o cumprimento das cláusulas quarta, 

sexta, sétima, oitava, décima segunda, décima quarta, décima quinta e décima sétima do termo de 

acordo judicialmente homologado nos seguintes termos: 
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
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“1) que fosse intimado o Estado do Rio Grande do Norte, através da 
Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Srª Fátima 
Bezerra, e do Secretário Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do 
Lazer- SEEC, Sr. Getúlio Marques Ferreira, para que cumpram as seguintes 
obrigações: 
 
A) Conclua, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, as reformas/adaptações 
na estrutura predial e a organização física com as devidas sinalizações 
através de faixas e cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e 
processos de higienização de todas as Escolas da rede estadual de ensino, 
e, ainda, a aquisição de todos os insumos/materiais e equipamentos de 
segurança sanitária da comunidade escolar necessárias ao cumprimento 
das exigências de biossegurança contidas no Documento Potiguar: 
Diretrizes para retomada das atividades escolares nos sistemas estadual e 
municipais de ensino do Rio Grande do Norte, aprovado pelo Conselho 
Estadual de Educação do RN, através da Resolução n. 04/2020, de 21 de 
Setembro de 2020 e previsto no art. 2° do Decreto Estadual n. 29.928, de 
14 de Agosto de 2020 (Cláusulas Quarta e Décima Quarta); 
 
B) Conclua, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Diagnóstico da 
Comunidade Escolar, verificando aspectos emocionais e de saúde, 
incluindo os seguintes itens quanto a professores, alunos, funcionários e 
seus familiares: quais foram diagnosticados com COVID-19 e/ou (se) 
tiveram contato com pessoas infectadas? quais possuem alguma condição 
de saúde que os insira em grupo de risco ou coabitam com alguém que 
pertença a grupo de risco? quais sofreram alguma perda de familiar ou de 
amigos por conta da COVID-19? (Cláusula Sexta); 
 
C) Conclua, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o levantamento do 
número de professores e servidores que integram o grupo de risco 
(Cláusula Sétima); 
 
D) Deflagre e conclua, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o 
processo de contratação temporária de professores e profissionais de 
apoio/acompanhante especializado em número correspondente às 
respectivas necessidades de substituição decorrente da impossibilidade de 
trabalho presencial desses funcionários por integrarem grupo de risco 
(Cláusula Oitava); 
 
E) Retome as atividades escolares presenciais em todas as escolas da 
rede estadual de ensino tão logo haja permissão para essa retomada 
por parte das autoridades sanitárias do Estado, de acordo com 
Recomendação do Comitê de Especialistas da SESAP-RN para o 
enfrentamento da Pandemia pela COVID-19, devendo atender todas as 
condições sanitárias e pedagógicas para o retorno dessas aulas 
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presenciais, e, caso o cenário epidemiológico ainda exija a retomada gradual 
das atividades escolares presenciais, retomar essa atividade primeiramente 
na etapa de ensino médio e profissionalizante e vencida essa etapa anterior 
sem agravamento das condições de saúde, a retomada em seguida das 
atividades dos anos finais do ensino fundamental (6° e 9° ano) e 
sucessivamente dos anos iniciais do ensino fundamental, estabelecendo o 
sistema de rodízio entre as turmas, caso o número de alunos aptos e 
interessados a retomar as atividades presenciais assim exija, de acordo com 
o que preconiza o item 4.3 do Documento Potiguar Diretrizes para a 
Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais do 
Rio Grande do Norte (Cláusula Décima Segunda); 
 
F) Conclua, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, os protocolos de 
retomada das aulas de todas as escolas da rede estadual, conferindo a 
devida apresentação e divulgação dos mesmos as respectivas comunidades 
escolares (Cláusula Décima Quinta); 
  
G) Deflagre e conclua, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o 
devido procedimento licitatório com vistas a ofertar, quando da 
retomada das atividades escolares presenciais nas unidades de ensino 
da rede estadual, acolhimento emocional dos alunos e professores, 
mediante a oferta de atividades que fortaleçam o vínculo socioafetivo e 
tornem a ambiência escolar favorável a uma relação dialógica entre 
estudantes e professores, e, ainda, garantir apoio psicológico (Cláusula 
Décima Sétima); 
 
2)  A designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 3º, § 3º e 
art. 319, VII, do CPC.” 

 

Realizada audiência de conciliação para o dia 14 de abril de 2021 (termo do Id 

67603107), o Estado do Rio Grande do Norte se comprometeu a: 

 

a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório 

circunstanciado, informando acerca das medidas adotadas em relação ao 

cumprimento de todas as cláusulas do acordo extrajudicial, apontadas pelo 

Ministério Público ao id nº 66515483 como descumpridas; 

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de 

retomada das atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e 

pedagógico de retorno às aulas presenciais. 
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Em 22 de abril de 2021, o Estado do Rio Grande do Norte peticionou nos autos 

apresentando os documentos do Id 67916453 a 67916464, quais sejam: i) recomendação nº 

17/2020 do Comitê de Especialistas da SESAP/RN para o enfrentamento da pandemia pela Covid-

19; ii) Informação nº 03/2021 referente ao Parecer do Comitê Consultivo da SESAP; iii) Memorando 

nº 53/2021/SESAP com informações sobre o plano de testagem para os trabalhadores da Secretaria 

Estadual de Educação; iv) Memorando circular nº 04/2021/GS/SEEC expedido aos Diretores de 

DIREC´s, DRAE´s e Setores Internos do Órgão Central da SEEC, com a finalidade de solicitar a  

apresentação do Plano de Retomada das atividades escolares da respectiva DIREC e DRAE, 

incluindo os planos de retomada de cada unidade escolar da respectiva circunscrição até 29 de 

janeiro de 2021 (Id 67916457); v) Portaria nº 112, de 22 de março de 2021, com aprovação do 

calendário escolar 2020/2021 e o calendário de matrículas 2021, a serem adotados pelas Escolas 

da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, de acordo com ato de homologação – SEEC 

do Parecer nº 65/2020 CEB/CEE-RN (Id 67916458); vi) relação das Escolas da Rede Estadual de 

Ensino (Id 67916460); vii) Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais 

– Pandemia da Covid-19 – Comunicação Visual – Escolas” (Id 67916461); viii) Portaria nº 004/2021-

GAC/SESAP/SEEC, de 22 de abril de 2021, que “estabelece os Protocolos Gerais de 

Biossegurança para a Retomada Gradual das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino 

no Rio Grande do Norte, com vistas ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) – Id 

67916462; ix) Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada das Atividades Escolares no 

Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte (Id 6796464).  

 

Na referida petição foi também indicada uma nuvem de acesso aos documentos 

fotográficos, comprobatórios da implementação de reformas/adaptações na estrutura predial das 

escolas pertencentes à rede estadual de ensino, bem como da aquisição de insumos/materiais, de 

equipamentos de segurança sanitária, além da organização física com as devidas sinalizações com 

faixas e cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e processos de higienização, que estão 

disponíveis por meio do link: 

https://drive.google.com/drive/folders/16xdXuP15cGdHtTB4s_KmWaJXa8r9IIeR?usp=sharing. 
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No dia 05 de maio de 2021, complementado as informações anteriormente 

prestadas, o Estado do Rio Grande do Norte colacionou no Id 68343486 o “relatório circunstanciado 

comprobatório do cumprimento das obrigações indicadas pela parte requerente como inadimplidas”. 

 

Em 11 de maio de 2021, o Ministério Público e Defensoria Pública colacionaram 

aos autos manifestação sobre os documentos apresentados pelo Estado do Rio Grande do Norte, 

indicando as cláusulas que ainda não foram cumpridas em sua integralidade e pugnando, na petição 

do Id 68608465, a intimação da Senhora Governadora do Estado do RN e do Senhor Secretário 

Estadual da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, a fim de que:  

 

“1) no prazo de 48 horas, apresentem planilhas descritivas das Escolas da 
Rede Estadual, por Município, com a respectiva relação de todas as Escolas 
existentes, apontando, em relação a cada uma delas, de forma clara, os 
insumos sanitários e EPIs de que dispõem e as adaptações prediais 
realizadas, ou seja, cada uma das medidas de biossegurança 
implementadas por cada Unidade Predial, considerando principalmente os 
itens 03, 05, 07, 08 e 13 dos Protocolos Gerais de Biossegurança para a 
Retomada das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do RN 
determinados pela Portaria nº 04/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22/04/2021; 
2) no prazo de 48 horas, apresentem documentos que comprovem a devida 
divulgação dos Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada das 
Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do RN determinados 
pela Portaria n. 04/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22/04/2021, junto aos 
alunos, pais, professores e servidores, ou seja, a todos os membros da 
comunidade escolar das Escolas da rede estadual de ensino, de modo que 
tenham conhecimento das medidas de biossegurança que precisam ser 
adotadas quando do retorno presencial (rotinas de higienização, 
distanciamento, uso adequado dos espaços escolares, fluxo de entrada, 
circulação e saída na Unidade Predial, padrões de comportamento a serem 
observados); 
3) no prazo de 48 horas, colacionem aos autos os Anexos I e II da  Portaria 
n. 04/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22/04/2021; 
4) no prazo de 48 horas, procedam a inclusão do Plano Contingência 
Pandemia – COVID-19 (documento id 67916457, página 147 a 189) como 
anexo III da Portaria nº 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22 e abril de 2021, 
e, ainda, a republicação da mencionada Portaria no DOE, desta feita 
constando o Plano de Contingência como Anexo III; 
5) no prazo de 48 horas, informem as atuais fases em que se encontram os 
processos administrativos nº 00410013.003155/2021-23 (destinado a 
deflagrar licitação para a contratação temporária de psicólogos para 
fortalecer as equipes das escolas e das DIREDs para o planejamento e 
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realização de atividades de acolhimento e de cuidado com toda comunidade 
escolar) e nº 00410013.004001/2021-59 (voltado a viabilizar a contratação 
dos profissionais a serem contratados por meio do procedimento de 
dispensa de licitação, com cláusula suspensiva a ser prevista no contrato, 
de modo que, adjudicado certame licitatório, os contratos emergenciais 
serão rescindidos), bem como os prazos previstos para respectivas 
finalizações; 
6) continuem empreendendo medidas com vistas a viabilizar a máxima e 
ampla participação de professores, servidores e estudantes em relação ao 
preenchimento do questionário existente no sistema SIGEDUC e 
contemplado no aplicativo intitulado “contra o coronavírus SEEC”, voltado a 
identificar alunos, docentes e servidores que integram o grupo de risco para 
a realização de Diagnóstico da Comunidade Escolar.” 

 

No dia 12 de maio de 2021, o Estado do Rio Grande do Norte peticionou nos autos 

colacionando no Id 68707403 o “Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede 

Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte”, o qual tomou por base três premissas: i) adoção das 

medidas e dos protocolos de biossegurança pelas Unidades Escolares; ii) investigação dos critérios 

epidemiológicos na localidade; iii) vulnerabilidade social dos estudantes na retomada. 

 

Sucede que, conforme se demonstrará adiante, o referido plano não trouxe a 

previsão de início da retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino, não tendo sido 

estabelecido qualquer calendário de retorno, nem mesmo de forma regionalizada. 

 

Objetivando, por mais uma vez, a resolução consensual da demanda, no dia 21 

de maio de 2021, a Defensoria Pública e o Ministério Público realizaram audiência extrajudicial com 

a Secretaria da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte e 

com a Procuradoria do Estado (termo em anexo). Todavia, pelo Secretário de Estado da Educação, 

da Cultura, do Esporte e do Lazer, Professor Getúlio Marques Ferreira, restou afirmado que ainda 

não existia calendário de retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino por não ter 

sido possível iniciar no dia 24 de maio de 2021 a vacinação dos professores da educação básica, 

uma vez que existe outra demanda judicial – processo nº 0801414-44.2021.8.20.5300, que tramita 

perante a 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, proposta pelo Ministério Público 

Estadual (Promotorias de Saúde, Cidadania e da tutela dos Direitos da Pessoa Idosa) e pela 

Defensoria Pública, na qual foi prolatada decisão judicial determinando a impossibilidade de 
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alteração, pelo Estado do Rio Grande do Norte, da ordem dos grupos prioritários estabelecida no 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. 

 

Assim sendo, em face da impossibilidade de composição entre as partes, outra 

alternativa não restou às promoventes senão a presente manifestação para garantia do 

cumprimento da obrigação prevista na Cláusula Décima Segunda do termo de acordo extrajudicial 

homologado por este Juízo de Direito e, consequentemente, a retomada das aulas presenciais na 

rede estadual de ensino, como forma de se resguardar o direito fundamental à educação dos mais 

de 220.000 alunos matriculados na rede estadual de ensino do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

II – DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS DE ENSINO 

DE FORMA GRADUAL E HÍBRIDA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ATOS NORMATIVOS 

ESTADUAIS AUTORIZANDO RETORNO NAS REDES PRIVADA E MUNICIPAIS. DECRETO 

ESTADUAL Nº 30.596, DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE ESTABELECEU MEDIDAS RESTRITIVAS 

ÀS ATIVIDADES DE ENSINO APENAS EM UMA DAS REGIÕES DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE: 

 

Conforme exposto no pedido de cumprimento de sentença do Id 66515484, o 

Estado do Rio Grande do Norte, até a presente data, não cumpriu, dentre outras, a cláusula 

décima segunda do termo de acordo extrajudicial firmado com o Ministério Público do 

Estado e a Defensoria Pública Estadual em 23 de novembro de 2020 e judicialmente 

homologado por este Juízo de Direito em 21 de janeiro de 2021, consoante se infere da 

sentença acostada do Id 64600252, transitada em julgado em 25 de março de 2021 (certidão do Id 

67108496), uma vez que as aulas presenciais na rede estadual de ensino permanecem suspensas 

desde o 18 de março de 2020 (Decreto Estadual nº 25.524, de 17 de março de 2020). 

 

Considerando a necessidade de posicionamento técnico e científico sobre a 

pertinência sanitária da retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais, conforme previsto 

na sobredita cláusula do acordo, o Ministério Público e a Defensoria Pública solicitaram, em 11 de 

janeiro de 2021, ao Comitê de Especialistas da SESAP/RN a emissão de parecer quanto à 
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possibilidade da retomada das atividades escolares presenciais na rede estadual de ensino prevista 

para o dia 01 de fevereiro de 2021.  

 

Em resposta foi emitida a Recomendação n. 22/2021, em 25/01/2021 (documento 

anexo), concluindo que:  

 

“1- Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das escolas 

públicas, por município e considerando as escolas individualmente, desde 

que o município atenda os critérios de retomada e as escolas estejam 

preparadas segundo os protocolos de biossegurança”.  

 

Muito embora a situação epidemiológica fosse totalmente favorável à volta as 

aulas presencialmente nas escolas da rede estadual de ensino em 01 de fevereiro de 2021, as 

Escolas Estaduais continuaram fechadas sem o retorno dos alunos e professores à sala de aula de 

ensino. 

 

No dia 27 de fevereiro de 2021, foi publicado na edição nº 14873 do Diário Oficial 

do Estado, o Decreto do Governo do Estado do RN de nº 30.383, de 26 de fevereiro de 2021, cujo 

artigo 7º do mencionado ato normativo estabeleceu que:  

 

“Art. 7º. Fica determinada a suspensão das aulas presenciais nas unidades 
das redes pública estadual e privada de ensino, incluindo instituições de 
ensino superior, devendo manter o ensino remoto. Parágrafo único. As 
escolas e instituições de ensino fundamental das séries iniciais e do ensino 
infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto, conforme 
a escolha dos pais ou responsáveis”. 

 

 

No mês de março de 2021, considerando a Recomendação nº 26/2021 do Comitê 

de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia pela 

Covid-19, as restrições foram mantidas no Decreto Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021 

que estabeleceu, em seu artigo 7º: 
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“Art. 7º Permanecem suspensas as aulas presenciais das redes pública e 
privada de ensino, incluindo o ensino superior, técnico e profissionalizante, 
devendo, quando possível, manter o ensino remoto. 
Parágrafo único. Não se sujeita à previsão do caput as atividades de 
educação em que o ensino remoto seja inviável, exclusivamente, para 
treinamento de profissionais de saúde e aulas 
práticas e laboratoriais destinadas aos concluintes do ensino superior.” 
 
 

Em 01 de abril de 2021, o Decreto do Estado do Rio Grande do Norte nº 30.458, 

de 01 de abril de 2021, publicado na edição do DOE nº 14.898, no que concerne às atividades de 

ensino, estabeleceu que: 

 

“Art. 14. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, 
poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e remotamente) as 
escolas e instituições de ensino até o 5º ano do fundamental I, da rede 
privada de ensino, conforme a escolha dos gestores educacionais e dos 
pais ou responsáveis legais, desde que atendidas as regras estabelecidas 
nos protocolos sanitários vigentes. 
§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, 
etapas e modalidades educacionais não contemplados no caput, das 
unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo instituições 
de ensino superior, técnico e especializante, devendo, quando possível, 
manter o ensino remoto. 
§ 2º Não se sujeita à previsão do §1º as atividades de educação em que o 
ensino remoto seja inviável, exclusivamente, para treinamento de 
profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais para 
concluintes do ensino superior. 
§3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a 
incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a 
disseminação do novo coronavírus. 
  
Art. 15. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo 
funcionamento presencial ou híbrido esteja permitido, deverão observar, 
sem prejuízo das medidas constantes nos artigos 7º e 8º deste Decreto, 
todas as normas atinentes à medicina e segurança do trabalho, 
considerando o dever constitucional de manutenção de um ambiente laboral 
sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob pena de 
responsabilização civil.” – destaque nosso. 

  

As referidas medidas restritivas foram prorrogadas pelo Decreto Estadual de nº 

30.490, de 14 de abril de 2021, publicado no diário oficial do Estado do dia 15 de abril de 2021. 
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Em 17 de abril de 2021, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte1, ao emitir o relatório intitulado “A Evolução da 

Epidemia da Covid-19 no RN: uma análise pós-páscoa: evolução da epidemia da Covid-19 no RN 

à luz da ciência de dados”, recomendou que: 

 

[...] 2) Considerando que as escolas devem ser as últimas a fechar e as 
primeiras a reabrir, o Estado e os municípios devem, urgentemente, iniciar 
o retorno faseado das atividades escolares híbridas nas escolas públicas. 
As crianças e os adolescentes mais pobres do estado tiveram seus direitos 
constitucionais e suas garantias legais maculados pela falta das atividades 
escolares presenciais, ampliando a desigualdade social no RN em especial 
nos grupos mais vulneráveis. É urgente e fundamental que o Poder Público 
no RN implemente métodos educacionais que garantam estratégias de 
permanência com busca ativa de alunos e o retorno de TODOS às escolas. 
Como diziam Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire: não há educação 
pública de qualidade que seja barata, portanto, devem ser investidos os 
recursos necessários para garantir o futuro das crianças, adolescentes e 
jovens do RN. 3) O retorno das atividades escolares pode ocorrer de forma 
faseada, para tanto, baseando-se nos indicadores epidemiológicos e 
assistenciais. Portanto, para iniciar as aulas em formato híbrido nas escolas 
públicas deve-se observar tais dados e a análise constante do risco e do 
benefício de abrir-se às escolas. É essencial que a sociedade, as empresas, 
os poderes constituídos e, em especial, os órgãos de fiscalização e de 
controle cobrem do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação do 
Estado e das Secretarias de Educação dos Municípios a previsão 
orçamentária adequada e o aporte dos recursos financeiros suficientes para 
que existam as condições necessárias para oferta do ensino seguro nas 
escolas públicas, de modo que formatos alternativos de ensino possam ser 
desenvolvidos e implementados. 4) As escolas devem estar estruturadas 
segundo protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias estaduais e 
locais tanto para escolas públicas quanto particulares. 5) O Estado e todos 
os municípios precisam acompanhar as crianças que estão em situação de 
vulnerabilidade e estão fora de sala de aula. Além disso, tomar as medidas 
necessárias para que essas crianças sejam acolhidas e a situação de 
vulnerabilidade seja revertida, garantindo-lhes os direitos essenciais aos 
quais elas fazem jus. 6) Identificar os professores que não disponham do 
recurso necessário para realização do ensino remoto e fornecer para estes 
as condições necessárias de infraestrutura e capacitação para que possam 
desenvolver as atividades de ensino.” 

 

 

1 https://covid.lais.ufrn.br/publicacoes/Analise_Cenario_Covid10_pos_pascoa.pdf.  
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Em 21 de Abril de 2021, o Comitê de Especialistas da SESAP/RN emitiu a 

RECOMENDAÇÃO 28 que em seu item 2 enuncia que: 

 
2 - Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das escolas, 
por município e considerando as escolas individualmente, desde que o 
município atenda os critérios de retomada e as escolas estejam preparadas 
segundo os protocolos de biossegurança. 

 

Adiante, o Decreto Estadual nº 30.516, de 22 de abril de 2021, publicado na edição 

do diário oficial do Estado nº 14.913, de 23 de abril de 2021, estabeleceu que: 

 

“Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional 
e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
vigentes entre 24 de abril e 12 de maio de 2021. 
[...] 

Art. 13. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, sem 
prejuízo da observância aos protocolos previstos no “Documento 
Potiguar – Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos 
Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte”, e 
a critério dos secretários de educação para as escolas da rede pública, 
bem como dos gestores das escolas da rede privadas, as instituições de 
ensino poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e 
remotamente) nas seguintes séries educacionais: 
I – até o 5º ano do ensino fundamental I; 
II – 3ª série do ensino médio. 
 
§ 1º No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a decisão 
lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo nº 
0800487-05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está 
condicionada à elaboração do “plano de retomada das atividades 
escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico”, a ser 
apresentado até o dia 12 de maio de 2021, em consonância com os 
dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande do Norte. 
  
§ 2º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e 
modalidades educacionais não contemplados no caput, das unidades das 
redes pública e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, 
técnico e especializante, devendo, quando possível, manter o ensino 
remoto. 
 
§ 3º Não se sujeita à previsão do § 1º as atividades de educação em que o 
ensino remoto seja inviável, exclusivamente para treinamento de 
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profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais para 
concluintes do ensino superior ou ensino técnico profissionalizante. 
 
§ 4º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a 
incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a 
disseminação do novo coronavírus. 
 
Art. 14. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo 
funcionamento híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das 
medidas constantes nos artigos 6º e 7º deste Decreto, todas as normas 
atinentes à medicina e segurança do trabalho, considerando o dever 
constitucional de manutenção de um ambiente laboral sadio para 
colaboradores, docentes e discentes, sob pena de responsabilização civil. 
 
Parágrafo único. Fica recomendado aos gestores educacionais a priorização 
do trabalho remoto aos profissionais da educação integrantes do grupo de 
risco da COVID-19.” 

 
Em que pese a retomada na rede estadual de ensino não estivesse, como 

explicitado no ato normativo, condicionada à apresentação do plano de retomada das aulas 

presenciais na rede de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que, no termo de 

audiência nº 67603107, não restou estabelecida essa condição e que, naquela época, o 

documento foi solicitado apenas porque precisava ser disciplinado como se daria esse 

retorno na rede estadual, o Estado do Rio Grande do Norte, mesmo tendo autorizado o 

retorno das aulas presenciais, de forma híbrida, para as algumas séries educacionais (até o 

5º ano do ensino fundamental I e para a 3ª série do ensino médio) das redes municipais e 

privada, sem qualquer justificativa técnico-científica, manteve suspensas as aulas 

presenciais em toda a rede pública estadual de ensino. 

 

Em 29 de abril de 2021, o Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento à 

decisão judicial prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 0817547-88.2021.8.20.5001, publicou, 

na edição nº 14.917 do Diário Oficial do Estado, o Decreto nº 30.536, de 28 de abril de 2021, 

estabelecendo que: 

 

“Art. 1º Fica permitido o retorno das aulas presenciais em todas as 
instituições de ensino, em qualquer das etapas da Educação Básica, no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, de forma híbrida, gradual e 
facultativa, nos seguintes termos: 
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 I – a abertura e funcionamento das escolas da rede privada fica 
condicionada ao cumprimento dos protocolos sanitários vigentes, de modo 
que as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas; 
 II – a abertura e funcionamento das escolas das redes públicas municipais 
fica submetida aos respectivos Planos de Retomada de Atividades 
Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e 
pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos 
Comitês Setoriais Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o 
item 2 do “Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades 
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do 
Norte”; 
 III – a abertura e funcionamento das escolas da rede pública estadual fica 
submetida à elaboração do Plano de Retomada das Atividades Escolares 
Presenciais com Protocolo Sanitário e Pedagógico, a ser apresentado até o 
dia 12 de maio de 2021, em consonância com os dados epidemiológicos no 
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da decisão lavrada em termo 
de audiência conciliatória nos autos do Processo nº 0800487-
05.2021.8.20.5001. 
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Todavia, considerando a decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moraes nos 

autos da Reclamação nº 47.067, em 30 de abril de 2021, na edição nº 14.918 do Diário Oficial do 

Estado, foi publicado o Decreto nº 30.544, de 29 de abril de 2021, revogando o Decreto Estadual nº 

30.536, de 28 de abril de 2021 e estabelecendo, em seu artigo 2º, que: 

 

“Ficam repristinados os efeitos do art. 13, caput, incisos I e II, §§ 1º ao 4º, 
do Decreto Estadual nº 30.516, de 22 de abril de 2021.” 

 
 

No dia 12 de maio de 2021 foi publicado no diário oficial do Estado o Decreto 

Estadual nº 30.562, de 11 de maio de 2021, estabelecendo que: 

 

“Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional 
e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
vigentes entre 12 de maio e 27 de maio de 2021. 
[...] 
Art. 13. Observado o cumprimento dos protocolos sanitários previstos 
no "Documento Potiguar - Diretrizes para Retomada das Atividades 
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio 
Grande do Norte", as instituições de ensino poderão ampliar seu 

Num. 69208700 - Pág. 13

Num. 10249574 - Pág. 167Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 
 

 

 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 
funcionamento de forma gradual, em sistema híbrido e de modo 
facultativo, às seguintes séries educacionais: 

I - a partir de 17 de maio, o 6º e o 7º ano do ensino fundamental e a 2ª 
série do ensino médio; 

II - a partir de 31 de maio, o 8º e o 9º ano do ensino fundamental e a 1ª 
série do ensino médio; 

III - a partir de 17 de maio, o ensino técnico profissionalizante. 

§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e 
modalidades educacionais não contemplados nos incisos do caput, das 
unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo instituições de 
ensino superior, devendo, quando possível, manter o ensino remoto. 

§ 2º Não se sujeita à previsão do § 1º as atividades de educação em que o 
ensino remoto seja inviável, exclusivamente para treinamento de 
profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais para 
concluintes do ensino superior. 

§ 3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a 
incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a 
disseminação do novo coronavírus. 

Art. 14. No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a 
decisão lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo 
nº 0800487-05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está 
condicionada à elaboração do "plano de retomada das atividades escolares 
presenciais com protocolo sanitário e pedagógico" em consonância com os 
dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande do Norte, a ser 
apresentado até o dia 12 de maio de 2021. 

Parágrafo único. O Estado do Rio Grande do Norte editará ato normativo 
específico para apresentação e divulgação do Plano de Retomada às 
atividades escolares presenciais na rede pública estadual, nos termos do 
caput deste artigo. 

Art. 15. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo 
funcionamento híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das 
medidas constantes nos artigos 7º e 8º deste Decreto, todas as normas 
atinentes à medicina e segurança do trabalho, considerando o dever 
constitucional de manutenção de um ambiente laboral sadio para 
colaboradores, docentes e discentes, sob pena de responsabilização civil. 

Parágrafo único. Fica recomendado aos gestores educacionais a priorização 
do trabalho remoto aos profissionais da educação integrantes do grupo de 
risco da COVID-19.” – grifo nosso. 
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Conforme se vislumbra dos dois últimos atos normativos citados, o Estado do Rio Grande 

do Norte, em 11 de maio de 2021, permitiu a ampliação das atividades educacionais de ensino nas redes 

municipais e privadas de ensino, de forma que, atualmente, é possível a retomada das aulas presenciais 

de ensino, de modo híbrido, para as seguintes séries/anos educacionais: 

Séries/Anos Data de liberação para a retomada 

Até o 5º ano do Ensino Fundamental I 22 de abril de 2021 

3º Ano do Ensino Médio 22 de abril de 2021 

6º e 7º Ano do Ensino Fundamental  17 de maio de 2021 

2º Ano do Ensino Médio 17 de maio de 2021 

Ensino Técnico Profissionalizante 17 de maio de 2021 

8º e 9º Ano do Ensino Fundamental A partir de 31 de maio de 2021 

1º Ano do Ensino Médio A partir de 31 de maio de 2021 

 

No dia 21 de maio de 2021, na edição extra nº 14.933 do Diário Oficial do Estado 

foi publicado Decreto Estadual nº 30.956, que institui medidas restritivas, de caráter excepcional e 

temporário, destinadas ao enfrentamento da Covid-19, no âmbito da VI Regional de Saúde Pública 

do Estado do Rio Grande do Norte, estabelecendo que: 

“Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional 
e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19 no 
âmbito da VI Unidade Regional de Saúde Pública do Estado do Rio Grande 
do Norte (VI URSAP), no período compreendido entre 21 de maio de 2021 
a 6 de junho de 2021. 

Parágrafo único. Para fins de cumprimento deste Decreto, integram a VI 
Regional de Saúde os seguintes municípios potiguares: Água Nova, 
Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Encanto 
Riacho de Santana, Doutor Severiano, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, 
Itaú, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, 
Marcelino Vieira, Martins, Olho D´Água dos Borges, Patu, Pau dos Ferros, 
Paraná Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da 
Cruz, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha 
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dos Pintos, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, Tenente Ananias, Umarizal, 
Venha Ver e Viçosa. 

[...] 

Art. 14. Ficam suspensas, no âmbito dos municípios relacionados no 
parágrafo único do art. 1º deste Decreto, as aulas presenciais das redes 
pública e privada de ensino, incluindo o ensino superior, técnico e 
profissionalizante, devendo, quando possível, manter o ensino remoto: 

Parágrafo único. Não se sujeita à previsão do caput as atividades de 
educação em que o ensino remoto seja inviável, exclusivamente, para 
treinamento de profissionais de saúde e aulas práticas e laboratoriais 
destinadas aos concluintes do ensino superior.” 

 

 Nesse contexto, segundo se vislumbra dos atos normativos expedidos pelo 

Estado do Rio Grande do Norte, os quais, conforme expresso nos Decretos Governamentais, 

observam as condições epidemiológicas da pandemia da Covid-19, só não é possível, atualmente, 

a retomada das aulas presenciais de ensino de modo híbrido nos seguintes Municípios: “Água Nova, 

Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Encanto Riacho de Santana, 

Doutor Severiano, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Itaú, João Dias, José da Penha, Lucrécia, 

Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Olho D´Água dos Borges, Patu, Pau dos Ferros, 

Paraná Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, 

São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, 

Tenente Ananias, Umarizal, Venha Ver e Viçosa.” Ou seja, dos 167 (cento e sessenta e sete) 

Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, apenas 34 (trinta e quatro) necessitam adotar 

medidas restritivas de não retomada das aulas presenciais de ensino, nesse momento. 

 

Em todos os demais 133 (cento e trinta e três) Municípios, a retomada, para 

as séries educacionais supracitadas, se afigura possível, já que autorizada pelos Decretos 

Estaduais nºs 30.516, de 22 de abril de 2021 e 30.562, de 11 de maio de 2021, nada justificando 

a distinção entre a rede estadual de ensino e as redes municipais e privada, sem 

embasamento técnico-científico, pelo Poder Público Estadual. 

 

A manutenção da suspensão da retomada das aulas presenciais na rede estadual 

de ensino, além de se encontrar em dissonância com a cláusula décima segunda do termo de 
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acordo firmado com o Ministério Público e Defensoria Pública, o qual foi judicialmente homologado 

por este Juízo de Direito, contraria ao disposto no artigo 3º, § 1º, da Lei nº 13.979, 06 de fevereiro 

de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, segundo o 

qual: 

 

“Art. 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito 
de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: I - isolamento; II 
- quarentena; III - determinação de realização compulsória de: a) exames 
médicos; b) testes laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação 
e outras medidas profiláticas; ou e) tratamentos médicos específicos; [...] 
§ 1º.As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no 
tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à 
preservação da saúde pública.” 

 
 
Ressalte-se que, em consonância com o último Informe Epidemiológico da 

Semana nº 20, emitido em 21 de maio de 2021, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública-

SESAP2, o indicador composto de monitoramento de casos de Covid-19 no Estado do Rio Grande 

do Norte apresenta o seguinte cenário epidemiológico, no qual se verifica queda no número de 

casos e de óbitos confirmados: 

 

2 file:///C:/Users/claud/Downloads/boletim-especial-SE-19%20(3).pdf.  
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Ocorre que, malgrado os atos normativos em comento reconheçam que existam 

condições epidemiológicas favoráveis em 133 (cento e trinta e três) Municípios do Estado do Rio 

Grande do Norte para a retomada híbrida e gradual das aulas presenciais nas redes municipais e 

privada de ensino, e, da mesma forma deveria assim admitir em relação a rede estadual de ensino, 

Num. 69208700 - Pág. 18

Num. 10249574 - Pág. 172Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 
 

 

 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS 
PROMOTORIAS DE DEFESA DA CIDADANIA 
78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NATAL 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep: 
59.064-160, e-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br 

 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DAS TUTELAS COLETIVAS 
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL 

Avenida Senador Salgado Filho, nº 2868b, Lagoa 
Nova, Natal-RN, Cep. 59.075-000, e-mail: 

tutelacoletiva@dpe.rn.def.br 
 

 
em audiência extrajudicial realizada no dia 21 de maio de 2021, o Secretário de Estado da 

Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, afirmou que, embora as escolas da rede estadual de 

ensino estejam adaptadas aos protocolos sanitários, não existe previsão de publicação do 

calendário ou da data para a retomada por não ter sido possível iniciar o plano de imunização dos 

professores da rede estadual de ensino. 

 

Ora Excelência, a vacinação dos professores e trabalhadores da educação 

da rede estadual de ensino, além de não ser uma das obrigações pactuadas na cláusula 

décima segunda do termo de acordo judicialmente homologada, não pode representar uma 

condicionante para a retomada das aulas presenciais, na forma híbrida, na rede estadual de 

ensino, uma vez que, conforme assinalado no Plano de Retomada Gradual das Atividades 

Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte (Id 68707403 – p. 13), “a 

implementação deste esteja condicionado à autorização do Ministério da Saúde para 

inclusão dos profissionais da educação no Plano Nacional de Vacinação”. 

 

Isso sem mencionar que nos autos da Ação Civil Pública nº 0801414-

44.2021.8.20.5300, que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, foi 

prolatada decisão concessiva da tutela provisória de urgência, determinando-se que o 

Estado do Rio Grande do Norte se abstenha “de incluir ou modificar a ordem dos grupos 

prioritários definidos pelo Plano Nacional de imunização sem prévia autorização do 

Ministério da Saúde, considerando a necessidade de avaliação de critérios técnicos-científicos, 

epidemiológicos e índices de vulnerabilidade social (ADPFs 754 e 759/STF)”, da qual o Poder 

Público Estadual não interpôs recurso e afirmou, por ofício do Secretário de Saúde do Estado do 

Rio Grande do Norte, que cumpriria essa decisão em sua integralidade. 

 

Consoante se verifica dos documentos acostados, o Estado do Rio Grande do 

Norte, embora tenha estabelecido a possibilidade de retomada das aulas presenciais de forma 

gradual e híbrida nas redes privada e municipais de ensino, permanece com as aulas presenciais 

na rede estadual de ensino suspensas em todos os Municípios do Estado, sem qualquer justificativa 

técnico-científica, ao passo que o último Decreto Estadual publicado só restringe as atividades de 

ensino em 34 Municípios da Região Oeste. 
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Importante destacar ainda que o fato do Estado do Rio Grande do Norte possuir 

competência concorrente para o estabelecimento de medidas restritivas para prevenção, controle e 

enfrentamento da Covid-19 não lhe autoriza, sem respaldo técnico, científico e epidemiológico, 

manter suspensas as aulas presenciais para rede estadual de ensino, não se afigurando legítima e 

consentânea com os princípios constitucionais o tratamento diferenciado entre as redes de ensino. 

 

Assim sendo, restando autorizado retorno das aulas presenciais nas 

municipais e privada do Estado do RN,  de forma gradual e híbrida, conforme estabelecido 

nos Decretos Estaduais nºs 30.516, de 22 de abril de 2021 e 30.562, de 11 de maio de 2021, 

excetuadas apenas os casos das escolas situadas nos Municípios elencados no Decreto 

Estadual nº 30.956, de 21 de maio de 2021, imperiosa a intervenção judicial para que seja 

determinado ao Estado do Rio Grande do Norte o adimplemento da cláusula décima segunda 

do termo de acordo firmado entre esse ente com o Ministério Público e a Defensoria Pública 

Estadual e devidamente homologado por este Juízo de Direito. 

 
 

III - DO PLANO DE RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO PRESENCIAL NA 

REDE ESTADUAL DE ENSINO: 

 

No Id 68707403, o Estado do Rio Grande do Norte colacionou aos autos o Plano 

de Retomada Gradual das Atividades de Ensino Presencial na Rede Estadual de Ensino, tendo, 

segundo o documento, tomado por base as seguintes premissas: (i) adoção das medidas e dos 

protocolos de biossegurança pelas Unidades Escolares; (ii) investigação dos Critérios 

Epidemiológicos na Localidade; (iii) Vulnerabilidade Social dos Estudantes na retomada. 

 

No que se refere às medidas sanitárias e protocolos de biossegurança pelas 

Unidades Escolares, impende destacar que, na audiência judicial realizada no 14 de abril de 2021, 

bem como na audiência extrajudicial realizada no dia 21 de maio de 2021, o Secretário de Estado 

da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, Professor Getúlio Marques, afirmou que as escolas 
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da rede estadual de ensino adquiriram os equipamentos e insumos necessários à adoção dos 

protocolos de biossegurança estabelecidos pela SEEC e SESAP. 

 

Além disso, o Plano de Retomada Gradual das Atividades de Ensino Presencial 

na Rede Estadual de Ensino destaca que, através da Portaria-Conjunta n° 004/2021 - 

GAC/SESAP/SEEC, publicada na Edição n° 14.913, de 23 de abril de 2021, do Diário Oficial do 

Estado, os protocolos gerais de biossegurança para a retomada gradual das atividades escolares 

no sistema estadual de ensino foram consolidados, traçando normativas para os espaços 

administrativos, assim como para todo o ambiente escolar. 

 

Quanto ao segundo critério estabelecido no Plano de Retomada, o Estado do Rio 

Grande do Norte afirma que o retorno na modalidade presencial de ensino será apresentado a partir 

de uma atenção regionalizada, observando os critérios epidemiológicos dos Municípios mediante a 

análise do indicador composto estabelecido pela SESAP. 

 

No plano de retomada informou-se também que o plano de testagem dos 

trabalhadores da SEEC se encontra em execução, tendo iniciado pelas I, III e VII Regionais de 

Saúde no período de 08 a 30 de abril, de modo que, até a data da elaboração do plano, tinham sido 

testados cerca de 8.000 trabalhadores. Demais disso, foi estabelecido o protocolo de testagem dos 

trabalhadores da SEEC, orientando os procedimentos necessários para a realização de RT-PCR 

pelas Regionais de Saúde na hipótese de apresentação de sintomas após a retomada das aulas 

presenciais. 

 

Noutro passo, no que se refere ao terceiro critério, o da vulnerabilidade social, o 

Plano de Retomada assinala que “a Escola deverá elaborar planos de reinserção dos estudantes 

com dificuldades de participação, evitando o abandono escolar e o insucesso da aprendizagem, 

fatores que desembocam em altos índices de reprovação dos estudantes, especialmente em 

decorrência do tempo sem atividades escolares presenciais.” 
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3.1 . DO RETORNO GRADUAL, FACULTATIVO E DE FORMA HÍBRIDA DAS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL PARA O INÍCIO 

DA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 

 

O Decreto Estadual nº 30.562, de 11 de maio de 2021, em seu art. 14, parágrafo 

único, estabelece que: 

 

Art. 14. No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a 
decisão lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo 
nº 0800487-05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está 
condicionada à elaboração do "plano de retomada das atividades 
escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico" em 
consonância com os dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande do 
Norte, a ser apresentado até o dia 12 de maio de 2021. 

Parágrafo único. O Estado do Rio Grande do Norte editará ato normativo 
específico para apresentação e divulgação do Plano de Retomada às 
atividades escolares presenciais na rede pública estadual, nos termos 
do caput deste artigo. 

 

Com efeito, verifica-se que em relação a rede estadual de ensino foi condicionada 

a retomada das aulas presenciais à ELABORAÇÃO DO PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS, o que já foi providenciado pelo Estado do RN, remanescendo apenas a 

necessidade de serem estabelecidos os marcos temporais (datas do retorno na rede estadual de 

ensino), visto que esse documento foi omisso em relação a esse cronograma de retorno. 

Como esses limites temporais já foram definidos nos atos normativos acima 

citados para as redes particular e municipais (Decretos Estaduais nºs 30.516, de 22 de abril de 

2021 e 30.562, de 11 de maio de 2021), devem ser também estabelecidos para a rede estadual de 

ensino. 

No que concerne à retoma gradual, facultativa e híbrida, o plano elencou as 

seguintes premissas: 

i) retomada de forma gradual e facultativa aos estudantes, com 
revezamento semanal, associada ao ensino híbrido, por meio de fases 
executadas em duas graduações de retorno; 
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ii) revezamento consistente na alternância entre estudantes e/ou turma, 
com limitação da capacidade espacial de cada sala de aula, atendendo à 
porcentagem determinada pelo estágio e fase do plano; 
iii) “Nas situações em que sejam verificadas turmas com poucas matrículas, 
respeitado o distanciamento físico exigido na Portaria Conjunta nº 004/2021, 
o revezamento poderá ocorrer entre turmas, a critério das respectivas 
unidades escolares, considerando a dimensão do espaço físico das salas 
de aula, e observando a ordem de retorno dos anos/séries de ensino”; 
iv) “Desde que garantidas as medidas sanitárias de distanciamento físico, a 
escola poderá, também, priorizar as aulas presenciais sem revezamento 
para os alunos em situação de dificuldade de acesso aos recursos 
tecnológicos disponibilizados”; 
v) A forma gradual e em fases “consiste no retorno crescente de estudantes 
a cada período indicado na fase correspondente, considerando o 
planejamento por etapas de ensino desses estudantes” 
vi) “o retorno das atividades presenciais articulará aulas presenciais e não 
presenciais, distribuindo-se os estudantes entre essas estratégias 
desenvolvidas, de acordo com o plano de revezamento das turmas 
escolares e a graduação em fases das etapas da educação básica, 
atendendo às especificidades em suas modalidades.” 

 

Especificando as graduações para o retorno das atividades presenciais, o plano 

estabelece que elas serão divididas em dois estágios, sendo cada um deles subdividido em 04 e 03 

fases, que serão implementadas de forma sucessiva: 

 

i) “o primeiro estágio concentra o retorno presencial dos alunos por ano 
escolar, possuindo percentual inicial fixo de 30% (trinta por cento) dos 
alunos matriculados nos anos/séries consignados nas fases que compõem 
a sua subdivisão.”; 
ii) “o segundo estágio ampliará o percentual dos alunos que regressarão à 
forma presencial de ensino, implementando 03 (três) fases com percentuais 
crescentes, na mesma lógica da retomada adotada no primeiro momento”; 
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  As fases do plano de retomada podem ser assim resumidas: 

 

Estágio Fase Especificação Duração 

Estágio I Fase 1.I Planejamento e acolhimento dos profissionais de 

educação 

07 dias 

Estágio I Fase 2.I Retorno dos alunos da 3ª série do ensino médio e do 1º 

ao 5º Ano do Ensino Fundamental I, com presença de 

apenas 30% dos matriculados em aula presencial; 

14 dias 

Estágio I Fase 3.I Retorno dos alunos da 2ª série do ensino médio e do 6º 

e 7º anos do ensino fundamental, com presença de 

apenas 30% dos matriculados em aula presencial 

14 dias 

Estágio I Fase 4.I Retorno dos alunos da 1ª série do ensino médio e do 8º 

e 9º ano do ensino fundamental, com presença de 

apenas 30% dos matriculados em aula presencial 

14 dias 
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Estágio II Fase 1.II Aumento da porcentagem dos alunos em sala de aula 

para 50% dos estudantes matriculados em todas as 

turmas 

28 dias 

Estágio II Fase 2.II Aumento da porcentagem dos alunos em sala de aula 

para 75% dos estudantes matriculados em todas as 

turmas 

56 dias 

Estagio II Fase 3.II Mantidas as condições sanitárias e autorizado pelo 

Comitê de Especialistas da SESAP, retorno de 100% 

dos alunos matriculados 

 

 

O plano de retomada trouxe ainda orientações quanto aos protocolos a serem 

adotados pelo programa de transporte escolar e à alimentação escolar e nas refeições, quanto às 

estratégias pedagógicas que devem ser adotadas para realização da busca ativa dos estudantes e 

para mapeamento da situação dos estudantes em relação ao nível de aprendizagem nas atividades 

não presenciais. 

 

Em que pese o cumprimento do pactuado em audiência judicial, com 

apresentação do plano de retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino de forma 

híbrida, facultativa aos alunos e gradual, o Estado do Rio Grande do Norte não apresentou os 

marcos temporais para o início da implementação deste plano, tendo o Secretário de Estado da 

Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer afirmado em audiência extrajudicial realizada no dia 

21 de maio de 2021 que só o apresentaria se tivesse sido possível implementar o plano de 

vacinação dos trabalhadores da SEEC, condição esta não contida no termo de acordo firmado com 

o Ministério Público e a Defensoria Pública e regularmente homologado por sentença judicial 

transitada em julgado. 

 

Conforme assinalado no item II, a única condição imposta para a retomada das 

aulas presenciais de forma híbrida, gradual e facultativa na rede estadual de ensino é a 

existência de condições epidemiológicas favoráveis, o que foi reconhecido nos Decretos 

Estaduais de nºs 30.516, de 22 de abril de 2021 e 30.562, de 11 de maio de 2021, ao permitirem 

nos períodos estabelecidos o retorno das atividades de ensino nas redes municipais e 
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privadas, excetuados apenas os casos das escolas situadas nos Municípios elencados no 

Decreto Estadual nº 30.956, de 21 de maio de 2021. 

 

Porquanto, inconteste a necessidade de controle judicial, a fim de que sejam 

determinados os marcos temporais para o início da retomada das aulas presenciais na rede 

estadual de ensino, nos Municípios do Estado que não tenham restrição normativa quanto ao 

funcionamento das atividades escolares presencialmente, mediante a implementação dos estágios 

e fases previstos no Plano de Retomada acostado ao Id 68707403, sem condicionar tal execução 

à vacinação dos trabalhadores da educação, o que acontecerá com observância da ordem dos 

grupos prioritários estabelecida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-19.  

 

3.2 DO PLANO DE VACINAÇÃO DOS PROFESSORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA 

ORDEM DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS ESTABELECIDA NO PLANO NACIONAL DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. ENTENDIMENTO EXPRESSO 

NAS ADPF´S 754 E 756 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 13, DA LEI 14.124/2021.  

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA INVERSÃO OU 

ALTERAÇÃO DESTA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A RETOMADA DAS 

AULAS PRESENCIAIS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO À IMUNIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO:  

 

Consoante assinalado alhures, em que pese o reconhecimento da importância dos 

trabalhadores em educação para a garantia do direito fundamental das crianças e adolescentes à 

educação (artigos 6º e 205 da Constituição Federal), a vacinação dos professores e trabalhadores 

da educação da rede estadual de ensino, além de não ser uma das obrigações pactuadas na 

cláusula décima segunda do termo de acordo judicialmente homologado, não pode representar 

condicionante para a retomada das aulas presenciais, de forma híbrida e gradual, na rede estadual 

de ensino. 
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De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

Covid-193, definido mediante Comissão Intergestores Tripartite e com base em critérios técnicos, 

científicos e epidemiológicos, os trabalhadores da educação básica de ensino se encontram na 18ª 

posição dos grupos prioritários, de forma que, antes deles, precisam ser imunizados as pessoas 

com comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, pessoas em 

situação de rua, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, 

de forma que o Estado do Rio Grande do Norte, que não adquiriu vacinas com recursos 

orçamentários próprios e que ainda não recebeu doses de imunizantes em número suficiente para 

todos os grupos prioritários que se encontram em posição antecedente aos trabalhadores da 

educação do ensino básico, não dispõe de meios para iniciar a imunização deste grupo, sobretudo 

em sendo ele composto por cerca de 130.000 pessoas, conforme informado pela representante da 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte em audiência extrajudicial realizada em 21 

de maio de 2021; 

 

A definição da ordem dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19, 

conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs 754 e 756, incumbe ao Ministério da 

Saúde com base em critérios científicos, epidemiológicos e de vulnerabilidade social. 

 

A Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021, estabelece expressamente que:  

 

“Art. 13. A aplicação das vacinas contra a covid-19 deverá observar o previsto no 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou 

naquele que vier a substituí-lo. 

 § 1º O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de 

que trata o caput deste artigo, é o elaborado, atualizado e coordenado pelo 

Ministério da Saúde, disponível em sítio oficial na internet.  

 

3 https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacao-

covid-
19/viewfile:///C:/Users/claud/Downloads/Plano%20Nacional%20de%20Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o%20da%20V
acina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20a%20Covid%2019_20.05%20(8).pdf 
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§ 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput deste artigo somente ocorrerá 

após a autorização excepcional de importação, ou a autorização temporária de 

uso emergencial, ou o registro sanitário de vacinas concedidos pela Anvisa.  

§ 3º Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal ficam autorizados a adquirir, 

a distribuir e a aplicar as vacinas contra a covid-19 registradas, autorizadas para 

uso emergencial ou autorizadas excepcionalmente para importação, nos termos 

do art. 16 desta Lei, caso a União não realize as aquisições e a distribuição 

tempestiva de doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.” 

 
Consoante informado pela Coordenadora de Imunização da SESAP/RN, Kelly 

Lima, em audiência extrajudicial ocorrida em 21 de maio de 2021 (termo em anexo), cerca de 7.000 

(sete mil) professores já foram vacinados contra a Covid-19 no Estado do Rio Grande do Norte por 

integrarem os grupos prioritários dos idosos ou das pessoas com comorbidades (ainda em fase de 

imunização). Todavia, embora imunizados, ainda não retornaram às atividades presenciais de 

ensino, tendo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação deliberado em assembleia da categoria 

que a retomada só ocorrerá após a imunização integral de todos os trabalhadores da educação que 

integram o ambiente escolar4. 

 

O Estado do Rio Grande do Norte pretendia iniciar a imunização dos trabalhadores 

de educação com 12.325 doses de reserva técnica, a qual deve ser preservada para os casos de 

perdas técnicas e garantia do ciclo vacinal completo das pessoas que já tomaram a primeira dose. 

Sucede que, conforme informações prestadas pela Coordenação de Imunização da SESAP, estima-

se que, no Estado do Rio Grande do Norte, existem 130.000 trabalhadores da educação, de forma 

que o número de doses que seria utilizado não seria suficiente para imunizar nem 10% do total de 

pessoas desse grupo. 

 

 

4 https://mossorohoje.com.br/noticias/36168-sinte-rn-diz-que-professores-so-retomam-aulas-presenciais-apos-

vacinacao 
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Há de se considerar que essa decisão causaria distinção injustificada entre os 

professores e os demais trabalhadores da educação, uma vez que, conforme consta no plano de 

retomada, apenas os primeiros e desde que integrantes da rede pública de ensino seriam 

priorizados. 

 

No mais, diversos outros serviços essenciais permaneceram funcionando durante 

toda a pandemia, a exemplo dos de saúde pública, socioassistenciais, das forças de segurança e 

salvamento, sistema de privação de liberdade, sem que tenha existido a condicionante de 

imunização em massa dos trabalhadores que os integram, sobretudo ante a necessidade de 

funcionamento ininterrupto dos serviços públicos essenciais, conforme preconizado na Lei nº 

13.979/2020. 

 

Nesse contexto, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado destacam 

que o plano de vacinação dos trabalhadores da SEEC, inserto no Plano de Retomada Gradual 

das Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte (Id 68707403) 

não é condicionante para o início das atividades presenciais, de forma híbrida e gradual, na 

rede estadual de ensino e não integra as obrigações pactuadas no termo de acordo firmado 

entre as partes (Id 64258275). 

 
 
 

IV – DOS PEDIDOS: 

 

 

Ante o exposto, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado pugnam 

pela intimação pessoal da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte 

e do Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer para: 

 

a) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, instituir por ato normativo específico o 

Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, 

constante no Id 68707403, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 30.562, 

de 11 de maio de 2021; 
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b) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizar por ato normativo a 

RETOMADA IMEDIATA das aulas presenciais, de forma híbrida, gradual e facultativa, na rede 

estadual de ensino nos Municípios do Estado, que não vigorem decreto restritivo de funcionamento 

das atividades escolares presenciais; 

 

c) a partir da data da publicação desse ato normativo citado na alínea ‘b’, dar início 

a Fase 1.I do Estágio I e sucessivamente nos prazos previstos as demais Fases e Estágios 

estabelecidos no Plano de Retomada acostado ao Id 68707403, operacionalizando a sua 

implementação, com observância do cumprimento dos Protocolos Gerais de Biossegurança para a 

Retomada Gradual das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, instituídos pela Portaria n. º 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22 de abril de 2021, carreados 

ao Id – Id 67916462 e Id 6796464; 

 

d) apresentar, na forma pleiteada na petição do Id 68608465, os documentos 

complementares para comprovação integral do cumprimento das cláusulas quarta, sexta, oitava, 

décima quarta, décima quinta e décima sétima do termo de acordo firmado e ora executado. 

 

Nestes termos. P. Deferimento. 

 

Natal/RN, 25 de Maio de 2021. 

 

 

 
     Eudo Rodrigues Leite                                                   Marcus Vinicius Soares Alves 
Procurador Geral de Justiça                                                    Defensor Geral do Estado 
 
 
 
 
 
Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas                                   Cláudia Carvalho Queiroz 
     Promotora de Justiça                                                                Defensora Pública 
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TERMO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 
 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2021, às 16h15min, 
através do Google Meet (link: https://meet.google.com/pqy-nzef-hpe), reuniram-
se a 78ª Promotora de Justiça de Natal, Dra. Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas; 
a Defensora Pública Estadual, Dra. Cláudia Carvalho Queiroz; o Procurador 
Geral do Estado, o Dr. Antônio Pereira de Almeida Neto; o Secretário de Estado 
da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN (SEEC), Senhor Getúlio 
Marques Ferreira; a Secretária Adjunta da SEEC, Márcia Maria Gurgel Ribeiro; 
o Secretário Adjunto da SEEC, Marcos Lael de Oliveira; a Senhora Ana Maria 
Morais Costa; a Senhora Magnólia Margarida dos Santos Morais; a 
Coordenadora da CODESE/SEEC, Glauciane Pinheiro Andrade; a Secretária 
Adjunta do GAC, Maria do Socorro da Silva; e a Coordenadora da 
SUVIGE/SESAP, Kelly Lima, para fins de participarem de audiência extrajudicial 
para tratar do Plano de Retomada das aulas presenciais na rede estadual de 
ensino. 

 
Inicialmente, a 78ª Promotora de Justiça agradeceu a presença 

de todos e fez uma breve retrospectiva da reunião realizada no dia 13 de maio 
de 2021, na qual ficou acordado que na presente reunião seria apresentado o 
cronograma de execução do Plano de Retomada das aulas presenciais que foi 
juntado aos autos do Processo Judicial n.0800487-05.2021.8.20.5001. 

 
O Secretário da Educação, Professor Getúlio Marques, abordou 

a questão da posição das entidades sindicais e dos alunos de que a retomada 
segura das aulas se daria mediante a vacinação dos profissionais da educação. 
Ressaltou que a SEEC, enquanto gestão, não está adotando a posição de só 
retornar as aulas quando todos estiverem vacinados, mas que haja, no mínimo, 
o início da vacinação para que as negociações sigam adiante.  

 
Pontuou que a perspectiva anterior era de que a vacinação dos 

professores se iniciaria no dia 24 de maio de 2021, mas a perspectiva atual pelo 
PNO é de que se inicie na segunda quinzena de junho de 2021, se o Ministério 
da Saúde concordar com o pedido de antecipação do grupo dos trabalhadores 
da educação ou enviar doses suficientes para tal. Afirmou que trabalharam com 
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a possibilidade de uso da reserva técnica, mas a ideia foi frustrada em face da 
existência de uma decisão judicial em ação movida pelo Ministério Público e 
Defensoria Pública que determina que o Estado não pode alterar a ordem dos 
grupos prioritários estabelecidos no Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19, de forma que, até que ocorra a reforma dessa 
decisão judicial ou a autorização do Ministério da Saúde, não é possível iniciar a 
imunização dos professores e, em razão disso, a SEEC também não tem como 
apresentar a data de início das atividades presenciais na rede estadual de 
ensino. 

 
Sustentou que todas as demais condições de retomada estão 

atendidas, uma vez que as condições de biossegurança das escolas foram 
providenciadas e que até o dia 03 de junho irão apresentar à Defensoria Pública 
e ao Ministério Público uma proposta de plano de inclusão digital para que os 
alunos em situação de vulnerabilidade tenham condições de participar das 
atividades remotas, tendo em vista, mesmo após a retomada das aulas, o 
sistema de ensino será híbrido.  

 
Mencionou que tinham programado propor o início da retomada 

das aulas presenciais na rede estadual de ensino para o início do mês de junho 
de 2021, considerando que a vacinação dos professores se iniciaria no dia 24 de 
maio de 2021, mas que, em razão de ter sido frustrada essa expectativa da 
imunização, não se mostra possível, neste momento, apresentar uma data para 
início da retomada. 

 
Informou que o Dr. Cipriano Maia, em entrevista, externou que 

a posição atual da SESAP é de regionalizar a abertura das atividades, mas que 
ainda não receberam na SEEC a referida recomendação do Comitê de 
Especialistas do Estado. 

  
Informou também que estão realizando reuniões com as Direcs 

e Draes, a fim de preparar cada escola para o retorno das aulas. Asseverou que 
existindo a possibilidade de início da vacinação dos professores em 15 de junho, 
a proposta de retomada será para o dia 01 de julho de 2021. 

 
Diante dos apontamentos, Dra. Isabelita Garcia questionou se o 

entendimento da SEEC então é de que o retorno das aulas está condicionado 
ao início da vacinação dos professores. 

 
O Professor Getúlio Marques respondeu que sim, uma vez que 

essa era a perspectiva que vinha sendo negociada com os trabalhadores da 
educação. Pontuou que o início da vacinação poderia não ser uma condição para 
retomada desde que o platô da ocupação de leitos de UTI estivesse mais baixo. 
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Passada a palavra à Coordenadora da SUVIGE/SESAP, Kelly 
Lima, Kelly Lima, assinalou que, nesse momento da pandemia, estão pensando 
em algumas mudanças no âmbito das medidas de distanciamento social que 
compreendem decretos governamentais restritivos por região de saúde. Afirmou 
que ainda na data de hoje será publicado um novo decreto com medidas 
restritivas apenas para uma das regionais, considerando que, atualmente, a 
região Oeste do Estado está vivenciando um cenário epidemiológico mais 
complicado, com 100% dos leitos críticos ocupados, com 16 municípios da 
região entre os 20 municípios com índice mais crítico. Por isso, a partir de agora, 
irão ser editados decretos regionais. 

 
Em relação ao plano nacional de imunização, tinham a 

expectativa de início da vacinação dos professores ainda em meados de junho 
de 2021. Contudo, em decorrência do problema de produção em âmbito 
nacional, com a escassez do IFA já relatado pelo Instituto Butantan e pela 
Fiocruz, o Ministério da Saúde já sinalizou que poderá ocorrer atraso por, pelo 
menos, duas semanas de atraso no calendário de vacinação, o que a faz concluir 
que  o início da imunização dos professores se dará apenas a partir do final do 
mês de julho ou início de agosto de 2021. 

 
Ressalta a importância da vacinação, uma vez que se vê a 

redução dos índices de contaminação, internação e óbito em relação a idosos e 
demais classes de trabalhadores já vacinados. Mencionou que existe uma 
discussão no Conass de vacinação por faixa etária, e não por grupos prioritários, 
mas acredita que isso dificultaria ainda mais a vacinação dos trabalhadores da 
educação.  

 
A Defensora Pública, Cláudia Carvalho, questionou se haveria 

um relatório do quantitativo de professores já vacinados em razão da idade ou 
de comorbidades. 

 
Em resposta, a Coordenadora da Suvige/SESAP, Kelly Lima, 

afirmou que, pelos dados do RN Mais Vacinas, existem cerca de 6.000/7.000 
professores já vacinados, mas que não tem um número exato e por rede de 
ensino. Salienta que, de acordo com o Ministério da Saúde, no grupo prioritário 
não estão elencados os trabalhadores da educação de uma forma geral, só 
levando em consideração professores e professoras, o que, para o Governo 
Estadual é um equívoco, pois existe um grande número de profissionais e 
trabalhadores que integram comunidade escolar, o qual vai muito além dos 
professores e professoras e que estes necessitam ter garantido o acesso à 
imunização. 

 
A Secretária Adjunta da SEEC, Professora Márcia Ribeiro, em 

complementação, informou que, de acordo com o último censo escolar do ano 
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de 2020, existem 33.000 (trinta e três mil) professores e professoras da 
educação básica em sala de aula nas redes municipais, federal, estadual e 
privada do Estado do Rio Grande do Norte, sendo, aproximadamente, 8000 (rede 
estadual), 9000(rede privada), 18000 (redes municipais) e entre 1500 a 1700 
(rede federal/educação básica/etapa ensino médio).  

 
O Secretário da SEEC, professor Getúlio Marques, 

complementou informando que são cerca de 120.000 trabalhadores da 
educação básica no Estado do Rio Grande do Norte, englobando não apenas os 
professores e professoras. 

 
A Promotora de Justiça, Isabelita Garcia, asseverou que as 

informações prestadas até então não contemplam as expectativas do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, impossibilitando uma resolução extrajudicial da 
situação, pois a posição do Estado é de condicionar o retorno das aulas à 
vacinação, o que ficou claro, pela fala da Coordenadora da SUVIGE/SESAP, 
Kelly Lima, que é algo ainda sem perspectiva concreta. 

 
O Secretário de Educação reiterou a afirmação de que o início 

da vacinação é necessário para que possam garantir uma negociação com os 
trabalhadores da educação. 

 
A Coordenadora da SUVIGE/SESAP, Kelly Lima, informou 

ainda que que, atualmente, existem 20 crianças na fila de regulação aguardando 
leito de internação, de modo que se torna necessário repensar o retorno de 
algumas atividades. 

 
O Secretário de Educação, professor Getúlio Marques, informou 

que que receberam do Dieese um dado de aumento de 106% de óbitos, entre 
2020 e 2021, dos trabalhadores da educação. Ressaltou, ainda, que se as 
condições pandêmicas chegarem a um nível melhor, em um tempo menor, tem 
a flexibilidade de adiantar o calendário do processo de retomada das aulas, mas, 
por enquanto, irão aguardar o início da vacinação. 

 
A Defensora Pública, Cláudia Carvalho, assinalou que foi 

informado pela SESAP, em outra audiência realizada com DPE, MPRN, MPT e 
MPF, que se pretendia usar as 12.300 doses de vacina de oxford da reserva 
técnica, sendo cerca 6.000 para D1 e os outros 6.000 para D2, de forma que, 
considerando o universo de cerca de 120.000 trabalhadores da educação, esse 
número seria muito insuficiente, e não contemplaria nem 10% do grupo e que 
isso traria distinção entre professores e demais trabalhadores da educação, uma 
vez que a proposta de imunização proposta pela SESAP era de priorizar, 
inicialmente, os professores da rede pública de ensino. 
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A Coordenadora da SUVIGE/SESAP, Kelly Lima, explicou que 
o Estado recebe vacinas semanalmente, que as vacinas da reserva técnica 
compreenderiam apenas o início da campanha de vacinação para a categoria 
dos trabalhadores da educação e, à medida em que fossem chegando mais 
doses, iriam destinando para a referida categoria, deixando sempre um 
quantitativo seguro para eventuais perdas de vacinas nos Municípios. 

 
 
A Defensora Pública, Cláudia Carvalho, ressaltou a importância 

de o Estado repensar a proposta atual, considerando que a vacinação não era 
condição contida no termo de acordo firmado com o Ministério Público e 
Defensoria Pública; que o próprio Secretário de Educação informou que existem 
Municípios com condições epidemiológicas favoráveis à retomada das aulas 
presenciais de forma híbrida e gradual; que também foi afirmado que todas as  
escolas já possuem condições de biossegurança; e, por fim, que não há certeza 
se a vacina vai ser a solução definitiva para a situação que enfrentamos 
atualmente, até mesmo porque os alunos não serão vacinados nesse primeiro 
momento e que os trabalhadores da educação condicionam o retorno à 
vacinação de toda a comunidade escolar.  

 
Ponderou a importância de desvincular o retorno das aulas 

presenciais de ensino à questão da vacinação, pois, ainda que fosse possível o 
uso da reserva técnica se não existisse decisão judicial ou se esta fosse 
reformada, o número de vacinados seria muito insuficiente para se garantir a 
imunização de todos os trabalhadores da educação nesse momento, podendo 
ocorrer situação semelhante à dos profissionais das forças de segurança, que 
iniciaram a vacinação há aproximadamente 2 meses e até agora não foram 
completamente imunizados. Reiterou que o Termo de Acordo firmado 
anteriormente não condicionava a retomada das aulas presenciais na rede de 
ensino à vacinação, mas apenas a existência de condições epidemiológicas 
favoráveis e à adoção de protocolos de biossegurança nas escolas. 

 
O Secretário Getúlio comentou que essa discussão não é 

apenas técnica, mas também político-institucional, que as providências 
necessárias não foram tomadas pelo Governo Federal a fim minimizar os 
problemas relativos à vacinação dos trabalhadores da educação. Asseverou que 
vai esperar o novo decreto estadual para estudar novas possibilidades de 
retomada. 

 
Com a palavra o Dr. Antônio Pereira, este afirmou que o 

processo atual é atípico, que toda semana surgem informações novas 
modificando o cenário fático e jurídico, que, apesar do termo do acordo não 
prever a vacinação como condição, ela, na sua visão, integra a questão 
epidemiológica, considerando que diminui os riscos. Sustenta, ainda, que o 
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enrijecimento da ordem dos grupos prioritários do PNO contra a Covid-19 
contradiz a decisão do STF de que devem ser respeitadas, na questão da 
federação, as peculiaridades de cada localidade no combate à pandemia, de 
forma que o Estado buscará reverter a decisão judicial prolatada em ação civil 
pública proposta pelo Ministério Público e Defensoria Pública que proíbe a 
alteração da ordem dos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. 
Ao final, asseverou que apesar de não se chegar a um consenso na presente 
reunião, a Procuradoria está a disposição do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, pois essa situação não configura um embate, mas sim um trabalho 
conjunto. 

 
A Promotora de Justiça, Isabelita Garcia, ressaltou lamenta não 

ter sido possível a resolução consensual da demanda, uma vez que a escola é 
um local de convivência e inclusão para 217 mil alunos, sendo a missão da 
Promotoria a garantia do direito à educação e, consequentemente, a retomada 
das aulas, não comungando, portanto, com a condição de início da vacinação 
dos professores para essa retomada. Afirmou que, em decorrência da posição 
externada pelo Estado, outra alternativa senão dar prosseguimento judicial a 
demanda, já que existe, inclusive, um decreto estadual permitindo a reabertura 
da rede municipal e particular de ensino, só não tendo sido autorizado o retorno 
das aulas presenciais na rede estadual de ensino. 

 
A Defensora Pública, Cláudia Carvalho, corroborou o 

posicionamento da Promotora de Justiça de que a vacinação não deve ser 

condição sine qua non para retomada das aulas e mencionou que na reunião 

ocorrida na segunda-feira entre o Governo do Estado, MPRN, MPT, DPE e MPF 

foram colocadas as questões técnicas sobre o processo de vacinação contra a 

Covid-19, a lei que trata da imunização contra a Covid-19 e as decisões judiciais 

já existentes sobre o tema que impedem a alteração da ordem dos grupos 

prioritários pelos Estados ou Municípios, uma vez que o STF, na ADPF 754, 

decidiu que essa ordem só pode ser alterada pelo Ministério da Saúde, com base 

em critérios técnico, científicos, epidemiológicos e  de vulnerabilidade social. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião por 

videochamada, da qual se lavrou a presente ata, por mim digitada, Mariana 

Lopes do Nascimento, estagiária de Direito da 10ª Defensoria Cível de Natal. 
 
 
 
 
 
 

Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas               Cláudia Carvalho Queiroz 
           Promotora de Justiça                               Defensora Pública Estadual 
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   RIO GRANDE DO NORTE

 
DECRETO Nº 30.383, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

 
Dispõe sobre medidas temporárias de
distanciamento social e institui o toque
de recolher no âmbito do Estado do Rio
Grande do Norte, e dá outras
providências.

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,
 
Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020,

que renovou o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões
nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte;

 
Considerando as Recomendações do Comitê de Especialistas da

Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia pela COVID-
19, na qual sugerem a adoção de medidas que intensifiquem as medidas de restrição de
circulação de pessoas, aglomerações e eventos, bem como as ações de vigilância;

 
Considerando a necessidade de manter sob controle a epidemia da

COVID-19 no Rio Grande do Norte, e entendendo que os períodos festivos e de feriado
prolongado foram provocadores de grandes aglomerações, com reflexo no aumento do
número de casos;

 
Considerando a Região Metropolitana de Natal ter atingido, desde o mês

de novembro de 2020, um platô alto no número de casos, com a Taxa de Ocupação de
Leitos Críticos acima de 80%, alertando para um possível colapso de leitos na região;

 
Considerando a inevitável introdução de novas variantes do SARS-CoV-

2, em especial das três cepas mais recentes, já em circulação no Rio Grande do Norte,
podendo contribuir para aumento da transmissibilidade;

 
Considerando a recomendação das autoridades sanitárias de diminuição

das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, para mitigar a
disseminação do novo coronavírus no Rio Grande do Norte;

 
Considerando o ciclo de reuniões realizadas em 19 de fevereiro de 2021,

com representantes dos municípios da região metropolitana e municípios polos do
Estado, Chefes dos demais Poderes do Estado e integrantes do setor produtivo;

 
Considerando o Decreto Estadual nº 30.379, de 19 de fevereiro de 2021,

que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Poder Executivo Estadual;
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Considerando o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde e
a consequente necessidade de adotar medidas sanitárias mais restritivas visando o
enfrentamento à COVID-19;

 
D E C R E T A:
 

CAPÍTULO I
DO TOQUE DE RECOLHER

 
Art. 1º  Fica estabelecida medida de “toque de recolher”, com a

proibição de circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande do Norte, entre as
22h e as 05h do dia seguinte, como medida de diminuição do fluxo de pessoas em ruas e
espaços públicos e mitigação de aglomerações.

 
§ 1º  As forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte

promoverão operações constantes com o objetivo de garantir a aplicação das medidas
dispostas neste Decreto, com a finalidade de assegurar o distanciamento social e coibir
aglomerações, sem prejuízo das ações complementares de fiscalização e planejamento a
serem realizadas pelos municípios.

 
§ 2º  Não se aplica as medidas previstas no caput deste artigo às seguintes

atividades:
 
I – serviços públicos essenciais;
 
II – farmácias;
 
III – indústrias;
 
IV – postos de combustíveis;
 
V – hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e

veterinários de emergência;
 
VI – laboratórios de análises clínicas;
 
VII – segurança privada;
 
VIII – imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
 
IX – funerárias;
 
X – exercício da advocacia na defesa da liberdade individual;
 
XI – serviços de alimentação, exclusivamente para delivery; e
 
XII – serviços de transporte coletivo urbano.
 
§ 3º  Em qualquer horário de suspensão da atividade prevista no inciso II

do § 2º deste artigo poderão os estabelecimentos funcionar, desde que, exclusivamente,
por serviço de entrega, inclusive por aplicativo.

 
§ 4º  É permitido o deslocamento de trabalhadores entre seu local de

trabalho e sua residência ou domicílio.
 

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO
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Art. 2º  Permanecem vigentes as medidas de distanciamento social, no

âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, previstas no Decreto Estadual nº 29.583, de
1º de abril de 2020 e suas alterações posteriores, bem como aquelas dispostas nos
protocolos sanitários setoriais, sem prejuízo da observância ao disposto no Decreto
30.379, de 19 de fevereiro de 2021 e das novas medidas restritivas estabelecidas neste
Decreto.

 
Art. 3º  Com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus

(COVID-19) no Estado do Rio Grande do Norte, fica suspenso o funcionamento das
seguintes atividades, a partir do dia 1º de março de 2021:

 
I – parques públicos, centros de artesanato, circos, parques de diversões,

museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos culturais.
 
II – eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos, convenções,

shows ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive locais privado, como
os condomínios edilícios.

 
III – atividades recreativas em clubes sociais e esportivos.
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede as atividades

relacionadas à administração, manutenção e fiscalização.
 
Art. 4º  Fica suspenso o funcionamento do Centro de Convenções de

Natal, como medida de mitigação da propagação da pandemia da COVID-19.
 
Parágrafo único.  Competirá à Empresa Potiguar de Promoção Turística

(EMPROTUR) e à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) as medidas necessárias
ao cancelamento dos eventos agendados para o Centro de Convenções.

 
Art. 5º  Estão suspensas, a partir de 1º de março de 2021, as atividades

coletivas de qualquer natureza como cultos, missas e congêneres em igrejas, espaços
religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares.

 
§ 1º  Fica permitida a abertura dos estabelecimentos de que trata o caput

exclusivamente para orações e atendimentos individuais, respeitadas as recomendações
da autoridade sanitária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e
meio) entre as pessoas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros
quadrados) de área do estabelecimento e frequência não superior a 20 (vinte) pessoas.

 
§ 2º  Na hipótese do § 1º, fica o dirigente do templo responsável por

assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os frequentadores
acerca dos riscos de contaminação, sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de risco
para o novo coronavírus (COVID-19).

 
Art. 6º  Fica proibido o transporte de passageiros em pé no âmbito do

Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Rio
Grande do Norte (STIP/RN), sem prejuízo do disposto no Decreto Estadual nº 29.927,
de 14 de agosto de 2020, bem como, no que couber, as medidas previstas na Portaria nº
017/2020 – GAC/SESAP/SEDED, de 31 de julho de 2020.

 
Art. 7º  Fica determinada a suspensão das aulas presenciais nas unidades

das redes pública estadual e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior,
devendo manter o ensino remoto.
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Parágrafo único.  As escolas e instituições de ensino fundamental das
séries iniciais e do ensino infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio
remoto, conforme a escolha dos pais ou responsáveis.

 
CAPÍTULO III

DAS RECOMENDAÇÕES AOS MUNICÍPIOS
 
Art. 8º  No âmbito da política de regionalização do distanciamento social

no Estado do Rio Grande do Norte, fica recomendado aos municípios a suspensão das
seguintes atividades:

 
I – de segunda-feira a sexta-feira, após as 22h e até as 06h da manhã do

dia seguinte, o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, praças de
alimentação, praças de food truck, bares e similares;

 
II – de segunda-feira a sexta-feira, após as 22h e até as 06h da manhã do

dia seguinte, a venda e consumo de bebidas alcóolicas em locais públicos, como
conveniências e similares;

 
III – durante os finais de semana e feriados, o funcionamento de

restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, praças de alimentação, praças de food truck,
bares e similares;

 
IV – durante os finais de semana e feriados a venda para consumo no

local de bebidas alcóolicas, bem como seu consumo em locais públicos, como
conveniências e similares;

 
V – suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede pública

municipal de ensino, com possibilidade de adoção do sistema híbrido ou por meio
remoto para as escolas e instituições de ensino fundamental das séries iniciais e do
ensino infantil.

 
VI – nos finais de semana e feriados, acessos às praias, lagoas,

cachoeiras, balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive aquelas em
locais de uso coletivo.

 
Parágrafo único. O disposto nos incisos I a IV do caput deste artigo não

impede a continuidade dos serviços de entrega (delivery) e retirada no local (take away).
 
Art. 9º  Além das disposições previstas no artigo anterior, recomenda-se

ainda aos municípios a adoção das seguintes medidas sanitárias:
 
I – realização de campanhas de divulgação e esclarecimento da atual

situação pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da
necessidade de adoção de medidas sanitárias, utilização de máscaras, distanciamento
social, dentro outros, com uso de linguagem simples e de fácil entendimento e utilização
de meios de comunicação de fácil acesso à população, como carros de som, veiculação
em redes sociais, dentre outros.

 
II – reorganização das feiras livres e similares, de modo a assegurar o

distanciamento social, evitando aglomeração de pessoas e contatos proximais, mantendo
as condições de higiene dos respectivos ambientes, observadas as recomendações da
autoridade sanitária e o disposto no Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020, e
as alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de abril de 2020;

 
III – disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo

a evitar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, conforme
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protocolos sanitários do setor, bem como o estabelecido no Decreto Estadual nº 29.794,
de 30 de junho de 2020 e suas alterações posteriores.

 
CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 10.  Com a finalidade de garantir o cumprimento das medidas

sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus, o Estado do Rio Grande
do Norte disponibilizará suas forças de segurança aos municípios, por meio das
operações do Programa Pacto Pela Vida, para coibir aglomerações, seja em espaços
públicos ou privados, abertos ou fechados.

 
Art. 11.  O descumprimento dos protocolos sanitários e das medidas

estabelecidas neste Decreto poderá enquadrar-se nas infrações e penalidades constantes
dos art. 268 e 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto
Estadual nº 29.742, de 04 de junho de 2020.

 
Art. 12.  O disposto nos arts. 1º, 3º, 5º, 6º e 7º e no Capítulo II deste

Decreto terão vigência até o dia 10 de março de 2021.
 
Art. 13.  O disposto no art. 4º terá vigência por prazo indeterminado.
 
Art. 14.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo

ser prorrogado após a reavaliação dos indicadores epidemiológicos no Estado.
 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 26 de fevereiro de

2021, 200º da Independência e 133º da República.
 
 
 

FÁTIMA BEZERRA
Cipriano Maia de Vasconcelos
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RIO GRANDE DO NORTE
 
 

DECRETO Nº 30.458, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
 

Estabelece medidas restritivas, de caráter
excepcional e temporário, destinadas ao
enfrentamento da pandemia da COVID-19,
no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no

uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,
 
Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, que

renovou o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal
nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da
pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do
Estado do Rio Grande do Norte;

 
Considerando a necessidade de manutenção de medidas restritivas visando a

diminuição das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, uma vez que
persiste a baixa proporção da população vacinada, muito distante ainda do mínimo necessário
para haver uma influência na redução do números de novos casos;

 
Considerando a importância de um planejamento responsável nas ações de

combate à pandemia, definindo parâmetros e protocolos de saúde que permitam resgatar a
atividade econômica no Estado, fundamental para a preservação dos empregos e da renda da
população, afetados pelas necessárias restrições de funcionamento;

 
Considerando que o valor pago a título de Auxílio Emergencial demonstra-se

insuficiente à subsistência dos trabalhadores, agravado pela demora na instrumentalização do
pagamento das novas parcelas, o que dificulta a persistência das medidas de isolamento social
rígido;

 
Considerando a Carta Conjunta nº 001/2021-GP, apresentada pelas Federações

e Entidades empresariais, representantes de empreendedores potiguares, integrado pela
FIERN, FECOMÉRCIO/RN, FAERN, FETRONOR, SEBRAE, FACERN, FCDL, CDL
Natal, ACRN, ACIM e ABRASEL, em que sugerem diversas medidas, dentre as quais a
limitação e diferenciação dos horários de funcionamento dos diversos setores econômicos;

 
Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de prevenção

são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a
superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de cidadãos;

 
Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os diferentes Entes

federativos para adoção de medidas de combate ao novo coronavírus, bem como a articulação
de ações de fortalecimento do sistema de saúde,

 
D E C R E T A:

 
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
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Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional e
temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, vigentes entre 05 e 16
de abril de 2021.

 
Art. 2º Ficam mantidas, até o dia 04 de abril de 2021, as medidas de isolamento

social rígido previstas no Decreto Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021.
 

CAPÍTULO II
DO TOQUE DE RECOLHER

Art. 3º A partir do dia 05 de abril de 2021, fica restabelecido o “toque de
recolher”, consistente na proibição de circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande
do Norte, como medida de diminuição do fluxo de pessoas em ruas e espaços públicos e
consequente mitigação de aglomerações, nos seguintes termos:

 
I – aos domingos e feriados, em horário integral;
II – nos demais dias da semana, das 20h às 06h da manhã do dia seguinte.
§ 1º Não se aplicam as medidas de toque de recolher às seguintes atividades:
I – serviços públicos essenciais;
II – serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos, hospitalares,

atividades de podologia, entre outros;
III – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos e

ortopédicos;
IV – supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais

estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar, vedada a consumação no local no
período do toque de recolher;

V – atividades de segurança privada;
VI – serviços funerários;
VII – petshops, hospitais e clínicas veterinária;
VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística;
IX – atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como assessoria e

consultoria jurídicas e contábeis e demais serviços de representação de classe;
X – correios, serviços de entregas e transportadoras;
XI – oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a veículos

automotores e máquinas;
XII – oficinas, serviços de locação e lojas de suprimentos agrícolas;
XIII – oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e domésticos,

incluindo eletrônicos;
XIV – serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens eletrônicos e

eletrodomésticos;
XV – lojas de material de construção, bem como serviços de locação de

máquinas e equipamentos para construção;
XVI – postos de combustíveis e distribuição de gás;
XVII – hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;
XVIII – atividades de agências de emprego e de trabalho temporário;
XIX – lavanderias;
XX – atividades financeiras e de seguros;
XXI – imobiliárias com serviços de vendas e/ou locação de imóveis;
XXII – atividades de construção civil;
XXIII – serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da informação e

de processamento de dados;
XXIV – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças

dos animais;
XXV – atividades industriais;
XXVI – serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou

industriais, incluindo elevadores, refrigeração e demais equipamentos;
XXVII – serviços de transporte de passageiros;
XXVIII – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;
XXIX – cadeia de abastecimento e logística.
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§ 2º Em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os
estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e prestadores de serviço poderão funcionar
exclusivamente por sistema de entrega (delivery), drive-thru e take away.

§3º A partir do horário de início do toque de recolher previsto no inciso II do
artigo 3º, os estabelecimentos de alimentação (bares, restaurantes e similares) poderão
funcionar por 90 (noventa) minutos exclusivamente para encerramento de suas atividades
presenciais, sendo vedado o atendimento de novos clientes.

§ 4º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e pousadas as
mesmas regras dos demais estabelecimentos do ramo de alimentação, observado, durante a
incidência do toque de recolher, a vedação do acesso a não hóspedes e a consumação restrita à
unidade hoteleira (quarto ou apartamento).

§ 5º É permitido o deslocamento durante a vigência do toque de recolher, seja
mediante serviço de transporte de passageiros ou veículo próprio, restritamente em situações
de emergência, para o deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio residencial e nos
casos dos serviços excetuados pelo §1º deste artigo.

§ 6º A autorização de funcionamento que dispõe o inciso XXVII do caput deste
artigo não abrange o deslocamento de passageiros para programações turísticas durante o
toque de recolher, sejam aquelas realizadas pelas empresas do setor de turismo ou pelos
serviços de transporte de passageiro, inclusive por aplicativo.

§ 7º As forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte promoverão
operações constantes para garantir a aplicação das medidas dispostas neste Decreto, bem
como assegurar o distanciamento social e coibir aglomerações, sem prejuízo das ações
complementares de fiscalização e planejamento a serem realizadas pelos municípios.
 

CAPÍTULO III
DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS GERAIS

 
Art. 4º Sem prejuízo dos Protocolos Gerais estabelecidos na Portaria Conjunta

nº 002/2021-GAC/SESAP/SEDEC, de 19 de março de 2021, as atividades com atendimento
presencial deverão seguir as regras de funcionamento estabelecidas no Anexo Único deste
Decreto.

 
Da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção
 

Art. 5º Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Estado do
Rio Grande do Norte, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção facial por todos
aqueles que, independente do local de destino ou naturalidade, ingressarem no território
estadual, bem como por aqueles que precisarem sair de suas residências, especialmente
quando do uso de transporte público, individual ou coletivo, ou no interior de
estabelecimentos abertos ao público, durante o estado de calamidade pública decorrente da
COVID-19, ficando excepcionado(a)s dessa vedação:

 
I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com

deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso
adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica;

II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade;
III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem sentados à

mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la exclusivamente
durante a consumação.

§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e
operadores de veículos de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o uso de
máscaras de proteção facial pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores
e usuários.

§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as
máscaras de proteção facial a seus servidores, funcionários e colaboradores.

 
Do dever especial de proteção ao idoso
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Art. 6º Os idosos e as demais pessoas enquadradas no grupo de risco da
COVID-19 se sujeitarão a um dever especial de proteção, devendo restringir sua circulação,
com o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, apenas ao deslocamento para atividades
e serviços essenciais.

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo não se aplicam aos agentes
públicos, profissionais de saúde e de quaisquer outros setores cujo funcionamento seja
essencial para o controle da pandemia de COVID-19.

 
Dos protocolos no ambiente de trabalho
 

Art. 7º Com o específico fim de evitar a propagação do novo coronavírus,
todos os estabelecimentos comerciais e industriais devem cumprir as normas sanitárias
estabelecidas no Decreto nº 29.742, de 04 de junho de 2020 e nos protocolos sanitários
específicos estabelecidos pelas Portarias Conjuntas, bem como as medidas a seguir
estabelecidas:

I – intensificar a triagem dos trabalhadores sintomáticos;
II – realizar testes de diagnóstico em todos os trabalhadores sintomáticos
III – realizar rastreio de contatos;
IV – proceder com a notificação dos casos aos órgãos de acompanhamento de

controle epidemiológico do Estado e acionar a Secretaria Municipal de Saúde local para
auxiliar na realização da investigação do caso e de rastreamento de contatos;

V – afastar o trabalhador sintomático e seus contatos pelo período
recomendado de isolamento domiciliar.

 
Art. 8º Sem prejuízo da observância aos protocolos sanitários específicos, os

responsáveis pelos estabelecimentos em funcionamento deverão:
I – orientar e cobrar de seus clientes e trabalhadores o cumprimento dos

protocolos específicos de segurança sanitária;
II – esclarecer junto aos trabalhadores que a prestação de declarações falsas,

posteriormente comprovadas, os sujeitará à responsabilização criminal, bem como às sanções
decorrentes do exercício do poder diretivo patronal;

III – disponibilizar equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, de
acordo com o risco à exposição;

IV – utilizar produtos de limpeza e desinfecção registrados na ANVISA.
§1º. A empresa deve fornecer máscaras de proteção facial em quantidade

suficiente aos seus trabalhadores, devendo haver a substituição sempre que estiver úmida,
com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar, nos seguintes termos:

I – preferencialmente do modelo PFF2; ou
II – descartáveis, devendo haver a substituição da máscara a cada 3 (três)

horas;
III – em situações excepcionais, de tecidos, conforme definido no Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), associando-a a outra medida de proteção definida
no referido programa, como face shield ou maior distanciamento entre os postos de trabalho.

§2º A Secretaria de Estado de Saúde Pública editará norma complementar
sobre utilização e substituição de máscaras, assim como associação de outros meios de
proteção facial.

 
CAPÍTULO IV

DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO
 

Art. 9º Permanecem suspensos, com o fim específico de evitar a propagação do
novo coronavírus (COVID-19) no Estado do Rio Grande do Norte:

I – funcionamento de parques públicos, centros de artesanato, circos, parques
de diversões, museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos culturais;

II – realização de eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos,
convenções, shows, festas ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive locais
privado, como os condomínios edilícios;

III – atividades recreativas em clubes sociais e esportivos.
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§ 1º O disposto neste artigo não impede o funcionamento para administração,
manutenção e fiscalização das atividades elencadas.

§ 2º Os eventos esportivos de futebol profissional, previstos em agenda de
campeonatos oficiais, poderão ocorrer desde que observada a proibição de público nos locais
de treinamentos e partidas, bem como a realização de testes em todos os participantes na
véspera de cada disputa.

 
Art. 10. Permanece suspenso o funcionamento do Centro de Convenções de

Natal, como medida de mitigação da propagação da pandemia da COVID-19.
Parágrafo único. Competirá à Empresa Potiguar de Promoção Turística

(EMPROTUR) e à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) as medidas necessárias ao
cancelamento dos eventos agendados para o Centro de Convenções.

 
Das atividades religiosas
 

Art. 11. Fica permitida a abertura das igrejas, templos, espaços religiosos de
matriz africana, centros espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares, inclusive para
atividades de natureza coletiva, respeitadas as recomendações da autoridade sanitária,
especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, a
limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros quadrados) de área do
estabelecimento ou frequência não superior a 20% da capacidade máxima, o que for menor.

§ 1º A permissão do caput não se aplica ao período do toque de recolher,
estabelecido no artigo 3º deste Decreto.

§ 2º Na hipótese do caput deste artigo, fica o dirigente do templo responsável
por assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os frequentadores
acerca dos riscos de contaminação, sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de risco para o
novo coronavírus (COVID-19).

§3º Fica autorizada, na vigência do toque de recolher, a realização de
atividades de natureza religiosa de forma virtual, sem a presença de público, ficando a equipe
responsável para a preparação da celebração ressalvada do disposto no §1ª deste artigo.
 
Da proibição de venda de bebidas alcóolicas
 

Art. 12. Fica suspensa a venda para consumo no local de bebidas alcóolicas,
em qualquer estabelecimento comercial, incluindo hotéis e pousadas, bem como seu consumo
em locais de acesso ao público, como conveniências, bares, restaurantes e similares,
independentemente do horário, durante o período de vigência deste Decreto.

 
Do Transporte Público Intermunicipal
 

Art. 13. Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no âmbito
do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Rio Grande
do Norte (STIP/RN), sem prejuízo do disposto no Decreto Estadual nº 29.927, de 14 de agosto
de 2020, bem como, no que couber, as medidas previstas na Portaria nº 017/2020 –
GAC/SESAP/SEDED, de 31 de julho de 2020.

 
Parágrafo único. O condutor proibirá o acesso de passageiros sem utilização de

máscara de proteção facial, devendo, em caso de recusa, acionar a autoridade policial para
adoção das medidas cabíveis.

 
Das atividades de ensino
 

Art. 14. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, poderão
funcionar em sistema híbrido (presencial e remotamente) as escolas e instituições de ensino
até o 5º ano do fundamental I, da rede privada de ensino, conforme a escolha dos gestores
educacionais e dos pais ou responsáveis legais, desde que atendidas as regras estabelecidas
nos protocolos sanitários vigentes.

§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e
modalidades educacionais não contemplados no caput, das unidades das redes pública e
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privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, técnico e especializante, devendo,
quando possível, manter o ensino remoto.

§ 2º Não se sujeita à previsão do §1º as atividades de educação em que o ensino
remoto seja inviável, exclusivamente, para treinamento de profissionais de saúde, bem como
aulas práticas e laboratoriais para concluintes do ensino superior.

§3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a
incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a disseminação do novo
coronavírus.

 
Art. 15. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo

funcionamento presencial ou híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das
medidas constantes nos artigos 7º e 8º deste Decreto, todas as normas atinentes à medicina e
segurança do trabalho, considerando o dever constitucional de manutenção de um ambiente
laboral sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob pena de responsabilização civil.
 

CAPÍTULO V
DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS MUNICÍPIOS

 
Art. 16. Para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, os municípios

deverão se pautar, além dos deveres constitucionais, pelas seguintes diretrizes:
 
I – predominância dos interesses da coletividade na prevenção de contágio e

enfrentamento da pandemia;
II – fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias;
II – implantação coordenada, simultânea e regionalizada das medidas de

restrição;
III – esclarecimento à população da situação pandêmica;
IV – publicidade e transparência na realização das despesas públicas e nas

medidas adotadas;
 

Das recomendações aos Municípios
 

Art. 17. Como medida de contingência à disseminação do novo coronavírus e
visando reduzir aglomerações, recomenda-se aos municípios a adoção das seguintes medidas:

 
I – proibir, nos finais de semana e feriados, o acessos às praias, lagoas,

cachoeiras, balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive aquelas em
locais de uso coletivo;

II – nos serviços em que permitido o funcionamento, definir horários
prioritários para pessoas idosas e em grupo de risco, especialmente nos serviços bancários e
nos estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios;

III – realizar a definição de horários de funcionamento diferenciados para cada
setor de atividade econômica, restringindo o quantitativo de pessoas por grupo familiar em
estabelecimentos comerciais;

IV – proibir o transporte de passageiros em pé nos transportes públicos
municipais;

V – disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo a
evitar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, conforme protocolos
sanitários do setor.

VI – proibir o acesso de passageiros sem utilização de máscara de proteção
facial em transportes públicos ou privados de passageiros;

VII – determinar aos condutores de veículos de transporte de passageiros a
proibição de acesso sem o uso de máscaras de proteção facial.

VIII – realizar campanhas de divulgação e esclarecimento da atual situação
pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da necessidade de adoção
de medidas sanitárias, utilização de máscaras de proteção facial, distanciamento social, dentro
outros, com uso de linguagem simples e de fácil entendimento e utilização de meios de
comunicação de fácil acesso à população, como carros de som, veiculação em redes sociais,
dentre outros.
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IX – reorganizar as feiras livres e similares, de modo a assegurar o
distanciamento social, evitando-se aglomeração de pessoas e contatos proximais, mantendo as
condições de higiene dos respectivos ambientes, observadas as recomendações da autoridade
sanitária e o disposto no Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020, e as alterações
promovidas pelo Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de abril de 2020;

X – articular a implantação coordenada das medidas de restrição, no âmbito de
suas Regionais de Saúde (URSAP), para garantir sua aplicação de forma simultânea, visando
o planejamento e a constante avaliação do cenário epidemiológico.

 
Do dever de fiscalização pelo município
 

Art. 18. Os municípios deverão fiscalizar o cumprimento das medidas
sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus estabelecidas por este Decreto,
coibindo aglomerações, seja em espaços públicos ou privados, abertos ou fechados.

 
Parágrafo único. O Estado do Rio Grande do Norte poderá disponibilizar suas

forças de segurança aos municípios, por meio das operações do Programa Pacto Pela Vida.
 

CAPÍTULO VIII
DAS SANÇÕES AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS

 
Art. 19. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento dos

protocolos sanitários e das medidas estabelecidas neste Decreto, sob pena de multa, interdição
e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei.

 
§ 1º A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendadas

pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente:
I – às multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto Estadual nº

29.742, de 04 de junho de 2020;
II – às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de

1977;
III – ao enquadramento nas infrações e penalidades constantes dos art. 268 e

330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV – à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o estado de

calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19;
V – à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou

atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto.
§ 2º As multas aplicadas pelos municípios no cumprimento do seu dever de

fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Municipal de Saúde,
observadas as normas de cada ente.

§3º As multas aplicadas pelo Estado no cumprimento do seu dever de
fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Estadual de Saúde.
 

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 20. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) editará os atos

complementares ao presente Decreto, devendo consultar e coordenar a edição de tais atos de
forma conjunta com as demais pastas de governo que eventualmente sejam atingidas pelas
matérias.

 
Parágrafo único. Continuam válidos os atos complementares aos Decretos

Estaduais nº 30.419, de 17 de março de 2021, 30.388, de 05 de março de 2021, e nº 30.383, de
26 de fevereiro de 2021, bem como todos os protocolos específicos já editados por meio de
portarias conjuntas.

 
Art. 21. As medidas dispostas neste decreto não impedem a adoção de medidas

mais rígidas e restritivas pelos municípios do Rio Grande do Norte.
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Art. 22. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 16 de abril de 2021,
excetuando-se o determinado no art. 10, cuja vigência terá prazo indeterminado.

 
Art. 23. O Decreto Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021, passa a vigorar

com a seguinte redação:
 

“Art. 14. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 04 de abril
de 2021” (NR).
 

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de 05 de abril de 2021,
excetuando-se os artigos 2º e 23, os quais entram em vigor na data de sua publicação.

 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 1º de abril de 2021, 200º

da Independência e 133º da República.
 

FÁTIMA BEZERRA
Cipriano Maia de Vasconcelos

ANEXO ÚNICO
 

ATIVIDADES COM ATENDIMENTO
PRESENCIAL

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Centros comerciais, shopping center, galerias e
estabelecimentos congêneres

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 014, de 20 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 018, de 04 de
agosto de 2020;

·        Horário de funcionamento: 10h às
20h;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Lojas e Serviços em geral ·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 010, de 13 de
julho de 2020;

·        Horário de funcionamento: 08h30
às 16h30;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Food parks, restaurantes, bares, lojas de
conveniência e similares

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 011, de 13 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 015, de 27 de
julho de 2020;

·        Horário de funcionamento: 11h às
20h;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico;

Num. 69208703 - Pág. 8

Num. 10249574 - Pág. 203Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



23/05/2021 Documento: 718337 Publicado em: 01/04/2021 Edição Extra: 14898

diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210401&id_doc=718337 9/9

·        Consumo e atendimento apenas
paras clientes sentados, exceto lojas
de conveniência;

·        Proibição de consumo de bebidas
alcóolicas.

Salões de beleza, barbearias e afins ·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 010, de 13 de
julho de 2020;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Academias de ginástica, box de crossfit, estúdios de
pilates e afins.
 

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 012, de 13 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 018, de 04 de
agosto de 2020;

·        Horário de funcionamento: 06h às
20h;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 6,25m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.
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RIO GRANDE DO NORTE
 
 

DECRETO Nº 30.516, DE 22 DE ABRIL DE 2021.
 
 

Prorroga as medidas restritivas, de caráter
excepcional e temporário, destinadas ao
enfrentamento da pandemia da COVID-19,
no âmbito do Estado do Rio Grande do
Norte.

 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,

 
Considerando a necessidade de manutenção de medidas restritivas

visando a diminuição das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, uma
vez que persiste a baixa proporção da população vacinada, muito distante ainda do
mínimo necessário para haver uma influência na redução do número de novos casos;

 
Considerando a importância de um planejamento responsável nas ações

de combate à pandemia, definindo parâmetros e protocolos de saúde que permitam
resgatar a atividade econômica no Estado, fundamental para a preservação dos empregos
e da renda da população, afetados pelas necessárias restrições de funcionamento;

 
Considerando o Auxílio Emergencial demonstrar-se insuficiente à

subsistência dos trabalhadores, agravado ainda pela demora na instrumentalização do
pagamento das novas parcelas, o que dificulta a persistência das medidas de isolamento
social rígido;

 
Considerando a Carta Conjunta nº 001/2021-GP, apresentada pelas

Federações e Entidades empresariais, representantes de empreendedores potiguares,
integrado pela FIERN, FECOMÉRCIO/RN, FAERN, FETRONOR, SEBRAE,
FACERN, FCDL, CDL Natal, ACRN, ACIM e ABRASEL, em que sugerem diversas
medidas, dentre as quais a limitação e diferenciação dos horários de funcionamento dos
diversos setores econômicos;

 
Considerando as diretrizes previstas no Documento Potiguar – Diretrizes

para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino
do Rio Grande do Norte, oriundo do Comitê de Educação para Gestão das Ações de
Combate à Pandemia da COVID-19 e aprovado pela Resolução nº 04, de 21 de setembro
de 2020, do Conselho Estadual de Educação;

 
Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de

prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço
para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de
cidadãos;
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D E C R E T A:

 
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
 

Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional
e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, vigentes entre
24 de abril e 12 de maio de 2021.

 
CAPÍTULO II

DO TOQUE DE RECOLHER
 

Art. 2º Fica mantido o “toque de recolher”, consistente na proibição de
circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande do Norte, como medida de
diminuição do fluxo populacional em ruas e espaços públicos e consequente mitigação
de aglomerações, nos seguintes termos:

 
I – aos domingos e feriados, em horário integral;
 
II – nos demais dias da semana, das 22h às 05h da manhã do dia seguinte.
 
§ 1º Não se aplicam as medidas de toque de recolher às seguintes

atividades:
 
I – serviços públicos essenciais;
 
II – serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos,

hospitalares, atividades de podologia, entre outros;
 
III – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos

e ortopédicos;
 
IV – supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais

estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar, vedada a consumação no local no
período do toque de recolher;

 
V – atividades de segurança privada;
 
VI – serviços funerários;
 
VII – petshops, hospitais e clínicas veterinária;
 
VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística;
 
IX – atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como

assessoria e consultoria jurídicas e contábeis e demais serviços de representação de
classe;

 
X – correios, serviços de entregas e transportadoras;
 
XI – oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a

veículos automotores e máquinas;
 
XII – oficinas, serviços de locação e lojas de suprimentos agrícolas;
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XIII – oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e domésticos,
incluindo eletrônicos;

 
XIV – serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens eletrônicos

e eletrodomésticos;
 
XV – lojas de material de construção, bem como serviços de locação de

máquinas e equipamentos para construção;
 
XVI – postos de combustíveis e distribuição de gás;
 
XVII – hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;
 
XVIII – atividades de agências de emprego e de trabalho temporário;
 
XIX – lavanderias;
 
XX – atividades financeiras e de seguros;
 
XXI – imobiliárias com serviços de vendas e/ou locação de imóveis;
 
XXII – atividades de construção civil;
 
XXIII – serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da

informação e de processamento de dados;
 
XXIV – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de

doenças dos animais;
 
XXV – atividades industriais;
 
XXVI – serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou

industriais, incluindo elevadores, refrigeração e demais equipamentos;
 
XXVII – serviços de transporte de passageiros;
 
XXVIII – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;
 
XXIX – cadeia de abastecimento e logística.
 
§ 2º Em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os

estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e prestadores de serviço poderão
funcionar exclusivamente por sistema de entrega (delivery), drive-thru e take away.

 
§ 3º Os estabelecimentos de alimentação relacionados nas Portarias

Conjuntas GAC/SESAP/SEDEC nº 11/2020 e nº 15/2020 deverão restringir o
atendimento a novos clientes até as 21h, utilizando-se do período remanescente até a
vigência do toque de recolher previsto no inciso II do art. 2º tão somente para o
encerramento de suas atividades presenciais.

 
§ 4º Aos domingos e feriados, os estabelecimentos de alimentação

referidos no § 3º deste artigo poderão funcionar até as 15h, com tolerância de 60
(sessenta) minutos para encerramento de suas atividades presenciais.
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§ 5º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e
pousadas as mesmas regras dos demais estabelecimentos do ramo de alimentação,
observado, durante a incidência do toque de recolher, a vedação do acesso a não
hóspedes e a consumação restrita à unidade hoteleira (quarto ou apartamento),
excetuando-se, neste último caso, os serviços de café-da-manhã e de almoço, que
poderão funcionar normalmente, desde que restrito ao hóspede.

 
§ 6º É permitido o deslocamento durante a vigência do toque de recolher,

seja mediante serviço de transporte de passageiros ou veículo próprio, restritamente em
situações de emergência, para o deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio
residencial e nos casos dos serviços excetuados pelos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo e pelo
art. 10, § 4º deste Decreto.

 
§ 7º A autorização de funcionamento que dispõe o inciso XXVII do caput

deste artigo não abrange o deslocamento de passageiros para programações turísticas
durante o toque de recolher, sejam aquelas realizadas pelas empresas do setor de turismo
ou pelos serviços de transporte de passageiro, inclusive por aplicativo.

 
§ 8º As forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte

promoverão operações constantes para garantir a aplicação das medidas dispostas neste
Decreto, bem como assegurar o distanciamento social e coibir aglomerações, sem
prejuízo das ações complementares de fiscalização e planejamento a serem realizadas
pelos municípios.
 
 

CAPÍTULO III
DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS GERAIS

 
Art. 3º Sem prejuízo dos Protocolos Gerais estabelecidos na Portaria

Conjunta nº 002/2021-GAC/SESAP/SEDEC, de 19 de março de 2021, as atividades com
atendimento presencial deverão seguir as regras de funcionamento estabelecidas no
Anexo Único deste Decreto.

 
Da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção
 

Art. 4º Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no
Estado do Rio Grande do Norte, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção
facial por todos aqueles que, independente do local de destino ou naturalidade,
ingressarem no território estadual, bem como por aqueles que precisarem sair de suas
residências, especialmente quando do uso de transporte público, individual ou coletivo,
ou no interior de estabelecimentos abertos ao público, durante o estado de calamidade
pública decorrente da COVID-19, ficando excepcionado(a)s dessa vedação:

 
I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência

intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração
médica;

 
II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade;
 
III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem

sentados à mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la
exclusivamente durante a consumação.

 
§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e

operadores de veículos de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o uso de

Num. 69208710 - Pág. 4

Num. 10249574 - Pág. 208Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



23/04/2021 Documento: 720622 Publicado em: 23/04/2021 Edição Diária: 14913

diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210423&id_doc=720622 5/12

máscaras de proteção facial pelos seus servidores, empregados, colaboradores,
consumidores e usuários.

 
§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as

máscaras de proteção facial a seus servidores, funcionários e colaboradores.
 
 

Do dever especial de proteção ao idoso
 

Art. 5º Diante do atual quadro da pandemia e com o objetivo de
minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus, orienta-se aos idosos e às demais
pessoas enquadradas no grupo de risco da COVID-19 que observem a recomendação de
intensificação dos cuidados com a sua circulação, ainda que com o uso obrigatório de
máscaras de proteção facial.

 
 

Dos protocolos no ambiente de trabalho
 

Art. 6º Com o específico fim de evitar a propagação do novo coronavírus,
todos os estabelecimentos comerciais e industriais devem cumprir as normas sanitárias
estabelecidas no Decreto nº 29.742, de 04 de junho de 2020 e nos protocolos sanitários
específicos estabelecidos pelas Portarias Conjuntas, bem como as medidas a seguir
estabelecidas:

 
I – intensificar a triagem dos trabalhadores sintomáticos;
 
II – realizar testes de diagnóstico em todos os trabalhadores sintomáticos;
 
III – realizar rastreio de contatos;
 
IV – proceder com a notificação dos casos aos órgãos de

acompanhamento de controle epidemiológico do Estado e acionar a Secretaria
Municipal de Saúde local para auxiliar na realização da investigação do caso e de
rastreamento de contatos;

 
V – afastar o trabalhador sintomático e seus contatos pelo período

recomendado de isolamento domiciliar.
 
Art. 7º Sem prejuízo da observância aos protocolos sanitários específicos,

os responsáveis pelos estabelecimentos em funcionamento deverão:
 
I – orientar e cobrar de seus clientes e trabalhadores o cumprimento dos

protocolos específicos de segurança sanitária;
 
II – esclarecer junto aos trabalhadores que a prestação de declarações

falsas, posteriormente comprovadas, os sujeitará à responsabilização criminal, bem
como às sanções decorrentes do exercício do poder diretivo patronal;

 
III – disponibilizar equipamentos de proteção individual aos

trabalhadores, de acordo com o risco à exposição;
 
IV – utilizar produtos de limpeza e desinfecção registrados na ANVISA.
 
 
§1º. A empresa deve fornecer máscaras de proteção facial em quantidade

suficiente aos seus trabalhadores, devendo haver a substituição sempre que estiver
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úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar, nos
seguintes termos:

 
I – preferencialmente do modelo PFF2; ou
 
II – descartáveis, devendo haver a substituição da máscara a cada 3 (três)

horas;
 
III – em situações excepcionais, de tecidos, conforme definido no

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), associando-a a outra medida de
proteção definida no referido programa, como face shield ou maior distanciamento entre
os postos de trabalho.

 
§2º A Secretaria de Estado de Saúde Pública editará norma complementar

sobre utilização e substituição de máscaras, assim como associação de outros meios de
proteção facial.

 
CAPÍTULO IV

DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO
 

Art. 8º Permanecem suspensos, com o fim específico de evitar a
propagação do novo coronavírus (COVID-19) no Estado do Rio Grande do Norte:

 
I – funcionamento de parques públicos, circos, parques de diversões,

museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos culturais;
 
II – realização de eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos,

convenções, shows, festas ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive
locais privado, como os condomínios edilícios;

 
III – atividades recreativas em clubes sociais e esportivos.
 
§ 1º O disposto neste artigo não impede o funcionamento para

administração, manutenção e fiscalização das atividades elencadas.
 
§ 2º As atividades esportivas profissionais, previstas em agenda de

campeonatos oficiais, poderão ocorrer desde que observada a proibição de público nos
locais de treinamentos e partidas, bem como a realização de testes em todos os
participantes na véspera de cada disputa.

 
Art. 9º Permanece suspenso o funcionamento do Centro de Convenções

de Natal, como medida de mitigação da propagação da pandemia da COVID-19.
 
Parágrafo único. Competirá à Empresa Potiguar de Promoção Turística

(EMPROTUR) e à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) as medidas necessárias ao
cancelamento dos eventos agendados para o Centro de Convenções.

 
 

Das atividades religiosas
 

 
 
Art. 10. Fica permitida a abertura das igrejas, templos, espaços religiosos

de matriz africana, centros espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares,
inclusive para atividades de natureza coletiva, respeitadas as recomendações da
autoridade sanitária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e
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meio) entre as pessoas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros
quadrados) de área do estabelecimento ou frequência não superior a 30% (trinta por
cento) da capacidade máxima, o que for menor.

 
§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, fica o dirigente do templo

responsável por assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os
frequentadores acerca dos riscos de contaminação, sendo vedado o acesso de pessoas do
grupo de risco para o novo coronavírus (COVID-19).

 
§3º Fica autorizada, na vigência do toque de recolher previsto no art. 2º

deste Decreto, a realização de atividades de natureza religiosa de forma virtual, sem a
presença de público, ficando a equipe responsável para a preparação da celebração
ressalvada da restrição de circulação.

 
§ 4º Durante a vigência do toque de recolher previsto no inciso I do art.

2º, as atividades religiosas de natureza coletiva poderão ocorrer com a presença de
público até as 15h, observadas as restrições previstas no caput deste artigo.

 
Da proibição de venda de bebidas alcóolicas
 

Art. 11. Fica suspensa a venda para consumo no local de bebidas
alcóolicas, em qualquer estabelecimento comercial, incluindo hotéis e pousadas, bem
como seu consumo em locais de acesso ao público, como conveniências, bares,
restaurantes e similares, independentemente do horário, durante o período de vigência
deste Decreto.

 
Do Transporte Público Intermunicipal
 

Art. 12. Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no
âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do
Rio Grande do Norte (STIP/RN), sem prejuízo do disposto no Decreto Estadual nº
29.927, de 14 de agosto de 2020, bem como, no que couber, as medidas previstas na
Portaria nº 017/2020 – GAC/SESAP/SEDED, de 31 de julho de 2020.

 
Parágrafo único. O condutor proibirá o acesso de passageiros sem

utilização de máscara de proteção facial, devendo, em caso de recusa, acionar a
autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.

 
Das atividades de ensino
 

Art. 13. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, sem
prejuízo da observância aos protocolos previstos no “Documento Potiguar – Diretrizes
para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino
do Rio Grande do Norte”, e a critério dos secretários de educação para as escolas da rede
pública, bem como dos gestores das escolas da rede privadas, as instituições de ensino
poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e remotamente) nas seguintes séries
educacionais:

 
I – até o 5º ano do ensino fundamental I;
 
 
II – 3ª série do ensino médio.
 
§ 1º No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a decisão

lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo nº 0800487-
05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está condicionada à elaboração do
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“plano de retomada das atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e
pedagógico”, a ser apresentado até o dia 12 de maio de 2021, em consonância com os
dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande do Norte.

 
§ 2º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e

modalidades educacionais não contemplados no caput, das unidades das redes pública e
privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, técnico e especializante,
devendo, quando possível, manter o ensino remoto.

 
§ 3º Não se sujeita à previsão do § 1º as atividades de educação em que o

ensino remoto seja inviável, exclusivamente para treinamento de profissionais de saúde,
bem como aulas práticas e laboratoriais para concluintes do ensino superior ou ensino
técnico profissionalizante.

 
§ 4º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a

incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a disseminação do
novo coronavírus.

 
Art. 14. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo

funcionamento híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das medidas
constantes nos artigos 6º e 7º deste Decreto, todas as normas atinentes à medicina e
segurança do trabalho, considerando o dever constitucional de manutenção de um
ambiente laboral sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob pena de
responsabilização civil.

 
Parágrafo único. Fica recomendado aos gestores educacionais a

priorização do trabalho remoto aos profissionais da educação integrantes do grupo de
risco da COVID-19.

 
CAPÍTULO V

DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS MUNICÍPIOS
 

Art. 15. Para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, os municípios
deverão se pautar, além dos deveres constitucionais, pelas seguintes diretrizes:

 
I – predominância dos interesses da coletividade na prevenção de

contágio e enfrentamento da pandemia;
 
II – fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias;
 
II – implantação coordenada, simultânea e regionalizada das medidas de

restrição;
 
III – esclarecimento à população da situação pandêmica;
 
IV – publicidade e transparência na realização das despesas públicas e nas

medidas adotadas;
 
 

Das recomendações aos Municípios
 
 

Art. 16. Como medida de contingência à disseminação do novo
coronavírus e visando reduzir aglomerações, recomenda-se aos municípios a adoção das
seguintes medidas:
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I – proibir, durante os finais de semana e feriados, o acessos às praias,
lagoas, cachoeiras, balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive
aquelas em locais de uso coletivo;

 
II – definir horários prioritários para pessoas idosas e em grupo de risco

nos serviços em que permitido o funcionamento, especialmente nos serviços bancários e
nos estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios;

 
III – determinar a diferenciação de horários de funcionamento para cada

setor de atividade econômica, restringindo o quantitativo de pessoas por grupo familiar
em estabelecimentos comerciais;

 
IV – proibir o transporte de passageiros em pé nos transportes públicos

municipais;
 
V – disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo a

evitar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, conforme
protocolos sanitários do setor.

 
VI – impedir o acesso de passageiros sem utilização de máscara de

proteção facial em transportes públicos ou privados de passageiros;
 
VII – determinar aos condutores de veículos de transporte de passageiros

a proibição de acesso sem o uso de máscaras de proteção facial.
 
VIII – realizar campanhas de divulgação e esclarecimento da atual

situação pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da
necessidade de adoção de medidas sanitárias, utilização de máscaras de proteção facial,
distanciamento social, dentro outros, com uso de linguagem simples e de fácil
entendimento e utilização de meios de comunicação de fácil acesso à população, como
carros de som, veiculação em redes sociais, dentre outros.

 
IX – reorganizar as feiras livres e similares, de modo a assegurar o

distanciamento social, evitando-se aglomeração de pessoas e contatos proximais,
mantendo as condições de higiene dos respectivos ambientes, observadas as
recomendações da autoridade sanitária e o disposto no Decreto Estadual nº 29.583, de 1º
de abril de 2020, e as alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de
abril de 2020;

 
X – articular a implantação coordenada das medidas de restrição, no

âmbito de suas Regionais de Saúde (URSAP), para garantir sua aplicação de forma
simultânea, visando o planejamento e a constante avaliação do cenário epidemiológico.

 
 

Do dever de fiscalização pelo município
 

Art. 17. Os municípios deverão intensificar a fiscalização do
cumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus
estabelecidas por este Decreto e nos protocolos setoriais, coibindo aglomerações, seja
em espaços públicos ou privados, abertos ou fechados.

 
Parágrafo único. Para cumprimento das disposições do caput deste artigo,

o Estado do Rio Grande do Norte disponibilizará suas forças de segurança aos
municípios, por meio das operações do Programa Pacto Pela Vida.

 
CAPÍTULO VIII

Á
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DAS SANÇÕES AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS
 

Art. 18. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento
dos protocolos sanitários e das medidas estabelecidas neste Decreto, sob pena de multa,
interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei.

 
§ 1º A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança

recomendadas pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator,
cumulativamente:

 
I – às multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto Estadual nº

29.742, de 04 de junho de 2020;
 
II – às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto

de 1977;
 
III – ao enquadramento nas infrações e penalidades constantes dos art.

268 e 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
 
IV – à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o estado

de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19;
 
V – à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou

atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto.
 
§ 2º As multas aplicadas pelos municípios no cumprimento do seu dever

de fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Municipal de Saúde,
observadas as normas de cada ente.

 
§3º As multas aplicadas pelo Estado no cumprimento do seu dever de

fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Estadual de Saúde.
 

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 19. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) editará os atos

complementares ao presente Decreto, devendo consultar e coordenar a edição de tais
atos de forma conjunta com as demais pastas de governo que eventualmente sejam
atingidas pelas matérias.

 
Parágrafo único. Continuam válidos os atos complementares aos Decretos

Estaduais nº 30.419, de 17 de março de 2021, 30.388, de 05 de março de 2021, 30.383,
de 26 de fevereiro de 2021, e 30.458, de 1º de abril de 2021, bem como todos os
protocolos específicos já editados por meio de portarias conjuntas.

 
Art. 20. As medidas dispostas neste decreto não impedem a adoção de

medidas mais rígidas e restritivas pelos municípios do Rio Grande do Norte.
 
Art. 21. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 12 de maio de

2021, excetuando-se o determinado no art. 9º, cuja vigência terá prazo indeterminado.
 
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de 24 de abril de 2021.

 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 22 de abril de 2021,

200º da Independência e 133º da República.
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FÁTIMA BEZERRA
Cipriano Maia de Vasconcelos

ANEXO ÚNICO
 

ATIVIDADES COM
ATENDIMENTO PRESENCIAL

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Centros comerciais, shopping center,
galerias e estabelecimentos
congêneres

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 014, de 20 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 018, de 04 de
agosto de 2020;

·        Horário de funcionamento das
lojas: 10h às 20h;

·        Praças de alimentação: 11h às 21h,
com tolerância de 60 (sessenta
minutos) para encerramento das
atividades.

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Lojas e Serviços em geral ·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 010, de 13 de
julho de 2020;

·        Horário de funcionamento: 08h30
às 16h30;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Food parks, restaurantes, bares,
lojas de conveniência e similares

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 011, de 13 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 015, de 27 de
julho de 2020;

·        Horário de funcionamento:
o   Segunda a sábado: 11h às

21h, com tolerância de 60
(sessenta) minutos para
encerramento das atividades
presenciais;

o   Domingo: até as 15h, com
tolerância de 60 (sessenta)
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minutos para encerramento
das atividades presenciais.

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico;

·        Consumo e atendimento apenas
paras clientes sentados, exceto lojas
de conveniência;

·        Proibição de consumo de bebidas
alcóolicas.

Salões de beleza, barbearias e afins ·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 010, de 13 de
julho de 2020;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Academias de ginástica, box de
crossfit, estúdios de pilates e afins.
 

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 012, de 13 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 018, de 04 de
agosto de 2020;

·        Horário de funcionamento: 05h às
22h;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 6,25m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.
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RIO GRANDE DO NORTE
 
 

DECRETO Nº 30.536, DE 28 DE ABRIL DE 2021.
 

Dispõe sobre o cumprimento da decisão
judicial nos autos da Ação Civil Pública
nº 0817547-88.2021.8.20.5001.

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,
 
Considerando a interposição de Ação Civil Pública pelo Ministério

Público do Estado do Rio Grande do Norte no qual requereu, em sede liminar, que o
Estado do Rio Grande do Norte fosse compelido à obrigação de fazer consistente em
permitir o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e
privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma
híbrida gradual e facultativa.

 
Considerando a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública

da Comarca de Natal, nos autos da Ação Civil Pública nº 0817547-88.2021.8.20.5001,
no qual deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público.

 
Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de

prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço
para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de todas as esferas de Poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário), instituições públicas integrantes do Estado,
empresas e cidadãos,

 
D E C R E T A:
 
Art. 1º Fica permitido o retorno das aulas presenciais em todas as

instituições de ensino, em qualquer das etapas da Educação Básica, no âmbito do Estado
do Rio Grande do Norte, de forma híbrida, gradual e facultativa, nos seguintes termos:

 
I – a abertura e funcionamento das escolas da rede privada fica

condicionada ao cumprimento dos protocolos sanitários vigentes, de modo que as
medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas;
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II – a abertura e funcionamento das escolas das redes públicas municipais
fica submetida aos respectivos Planos de Retomada de Atividades Escolares Presenciais
que contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos, devidamente elaborados,
aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Municipais, constituídos por Portaria, de
acordo com o item 2 do “Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte”;

 
III – a abertura e funcionamento das escolas da rede pública estadual fica

submetida à elaboração do Plano de Retomada das Atividades Escolares Presenciais com
Protocolo Sanitário e Pedagógico, a ser apresentado até o dia 12 de maio de 2021, em
consonância com os dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande do Norte, nos
termos da decisão lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo nº
0800487-05.2021.8.20.5001.

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 28 de abril de 2021,

200º da Independência e 133º da República.
 
 

FÁTIMA BEZERRA
Getúlio Marques Ferreira
Cipriano Maia de Vasconcelos
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RIO GRANDE DO NORTE
 
 

DECRETO Nº 30.544, DE 29 DE ABRIL DE 2021.
 
 

Dispõe sobre o cumprimento da decisão
judicial nos autos da Reclamação nº
47067, e dá outras providências.

 
 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,

 
Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal, de lavra do

Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Reclamação nº 47067, a qual cassou a
liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal na
Ação Civil Pública nº 0817547-88.2021.8.20.5001,

 
D E C R E T A:
 
Art. 1º Este Decreto revoga o Decreto Estadual nº 30.536, de 28 de abril

de 2021.
 
Art. 2º Ficam repristinados os efeitos do art. 13, caput, incisos I e II, §§ 1º

ao 4º, do Decreto Estadual nº 30.516, de 22 de abril de 2021.
 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 29 de abril de 2021,

200º da Independência e 133º da República.
 
 
 

FÁTIMA BEZERRA
Getúlio Marques Ferreira
Cipriano Maia de Vasconcelos
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RIO GRANDE DO NORTE
 

DECRETO Nº 30.562, DE 11 DE MAIO DE 2021.
 

Prorroga as medidas restritivas, de
caráter excepcional e temporário,
destinadas ao enfrentamento da
pandemia da COVID-19, no âmbito do
Estado do Rio Grande do Norte e
estabelece a retomada gradual
atividades socioeconômicas.

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,
Considerando que o cenário epidemiológico decorrente da pandemia da

COVID-19 ainda preocupa e inspira cuidados, a exigir prudência no processo de
retomada das atividades socioeconômicas;

Considerando a importância de um planejamento responsável nas ações
de combate à pandemia, definindo parâmetros e protocolos sanitários que, de um lado,
assegurem a proteção à saúde e, de outro, permitam resgatar a atividade econômica no
Estado, fundamental para a preservação dos empregos e da renda da população, afetados
pelas necessárias restrições de funcionamento;

Considerando o Auxílio Emergencial demonstrar-se insuficiente à
subsistência dos trabalhadores, agravado ainda pela demora na instrumentalização do
pagamento das novas parcelas, o que dificulta a persistência das medidas de isolamento
social rígido;

Considerando a Carta Conjunta nº 001/2021-GP, apresentada pelas
Federações e Entidades empresariais, representantes de empreendedores potiguares,
integrado pela FIERN, FECOMÉRCIO/RN, FAERN, FETRONOR, SEBRAE,
FACERN, FCDL, CDL Natal, ACRN, ACIM e ABRASEL, em que sugerem diversas
medidas, dentre as quais a limitação e diferenciação dos horários de funcionamento dos
diversos setores econômicos;

Considerando as diretrizes previstas no Documento Potiguar – Diretrizes
para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino
do Rio Grande do Norte, oriundo do Comitê de Educação para Gestão das Ações de
Combate à Pandemia da COVID-19 e aprovado pela Resolução nº 04, de 21 de setembro
de 2020, do Conselho Estadual de Educação;

Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de
prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço
para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de
cidadãos;
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D E C R E T A:
 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional
e temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, vigentes entre 12
de maio e 27 de maio de 2021.

Art. 2º A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), em conjunto
com os demais órgãos estaduais e municipais competentes, fiscalizará o cumprimento
das medidas restritivas, competindo-lhes o monitoramento dos dados epidemiológicos,
para fins de avaliação e permanente acompanhamento do estabelecido neste Decreto.

Parágrafo único. As forças de segurança do Estado do Rio Grande do
Norte promoverão operações constantes para garantir a aplicação das medidas dispostas
neste Decreto, bem como assegurar o distanciamento social e coibir aglomerações, sem
prejuízo das ações complementares de fiscalização e planejamento a serem realizadas
pelos municípios.

 
CAPÍTULO II

DO TOQUE DE RECOLHER
Art. 3º Fica mantido o “toque de recolher”, consistente na proibição de

circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande do Norte, como medida de
diminuição do fluxo populacional em ruas e espaços públicos e consequente mitigação
de aglomerações, vigente das 22h às 05h da manhã do dia seguinte, todos os dias da
semana.

§ 1º Não se aplicam as medidas de toque de recolher às seguintes
atividades:

I – serviços públicos essenciais;
II – serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos,

hospitalares, atividades de podologia, entre outros;
III – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos

e ortopédicos;
IV – supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais

estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar, vedada a consumação no local no
período do toque de recolher;

V – atividades de segurança privada;
VI – serviços funerários;
VII – petshops, hospitais e clínicas veterinárias;
VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística;
IX – correios, serviços de entregas e transportadoras;
X – postos de combustíveis e distribuição de gás;
XI – hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;
XII – lavanderias;
XIII – atividades financeiras e de seguros;
XIV – atividades de construção civil;
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XV – serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da
informação e de processamento de dados;

XVI – atividades industriais;
XVII – serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou

industriais, incluindo elevadores, refrigeração e demais equipamentos;
XVIII – serviços de transporte de passageiros;
XIX – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;
XX – cadeia de abastecimento e logística.
§ 2º Em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os

estabelecimentos comerciais de qualquer natureza e prestadores de serviço poderão
funcionar exclusivamente por sistema de entrega (delivery), drive-thru e take away.

§ 3º Os estabelecimentos de alimentação relacionados nas Portarias
Conjuntas GAC/SESAP/SEDEC nº 11/2020 e nº 15/2020 disporão de 60 (sessenta)
minutos de tolerância, após o início da vigência do toque de recolher previsto no caput
deste artigo, exclusivamente para o encerramento de suas atividades presenciais, vedado
o atendimento de novos clientes.

§ 4º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e
pousadas os mesmos protocolos sanitários dos demais estabelecimentos do ramo de
alimentação.

§ 5º Durante a vigência do toque de recolher é permitido o deslocamento
de pessoas entre o local de trabalho e o domicílio residencial, bem como nos casos dos
serviços excetuados pelos §§ 1º e 3º deste artigo, pelo art. 11, § 2º deste Decreto e em
situações de emergência, seja por meio de serviço de transporte de passageiros ou
veículo próprio.
 

CAPÍTULO III
DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS GERAIS

 
Art. 4º Sem prejuízo dos Protocolos Gerais estabelecidos na Portaria

Conjunta nº 002/2021-GAC/SESAP/SEDEC, de 19 de março de 2021, as atividades com
atendimento presencial deverão seguir as regras de funcionamento estabelecidas no
Anexo Único deste Decreto.
Da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção

Art. 5º Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no
Estado do Rio Grande do Norte, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção
facial por todos aqueles que, independente do local de destino ou naturalidade,
ingressarem no território estadual, bem como por aqueles que precisarem sair de suas
residências, especialmente quando do uso de transporte público, individual ou coletivo,
ou no interior de estabelecimentos abertos ao público, durante o estado de calamidade
pública decorrente da COVID-19, ficando excepcionado(a)s dessa vedação:

I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração
médica;

II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade;
III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem

sentados à mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la
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exclusivamente durante a consumação.
§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e

operadores de veículos de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o uso de
máscaras de proteção facial pelos seus servidores, empregados, colaboradores,
consumidores e usuários.

§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as
máscaras de proteção facial a seus servidores, funcionários e colaboradores.
Do dever especial de proteção ao idoso e à pessoa com comorbidade

Art. 6º Diante do atual quadro da pandemia e com o objetivo de
minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus, orienta-se aos idosos e às demais
pessoas enquadradas no grupo de risco da COVID-19 que observem a recomendação de
intensificação dos cuidados com a sua circulação, ainda que com o uso obrigatório de
máscaras de proteção facial.
Dos protocolos no ambiente de trabalho

Art. 7º Com o específico fim de evitar a propagação do novo coronavírus,
todos os estabelecimentos comerciais e industriais devem cumprir as normas sanitárias
estabelecidas no Decreto nº 29.742, de 04 de junho de 2020 e nos protocolos sanitários
específicos estabelecidos pelas Portarias Conjuntas, bem como as medidas a seguir
estabelecidas:

I – intensificar a triagem dos trabalhadores sintomáticos;
II – realizar testes de diagnóstico em todos os trabalhadores sintomáticos
III – realizar rastreio de contatos;
IV – proceder com a notificação dos casos aos órgãos de

acompanhamento de controle epidemiológico do Estado e acionar a Secretaria
Municipal de Saúde local para auxiliar na realização da investigação do caso e de
rastreamento de contatos;

V – afastar o trabalhador sintomático e seus contatos pelo período
recomendado de isolamento domiciliar.

Art. 8º Sem prejuízo da observância aos protocolos sanitários específicos,
os responsáveis pelos estabelecimentos em funcionamento deverão:

I – orientar e cobrar de seus clientes e trabalhadores o cumprimento dos
protocolos específicos de segurança sanitária;

II – esclarecer junto aos trabalhadores que a prestação de declarações
falsas, posteriormente comprovadas, os sujeitará à responsabilização criminal, bem
como às sanções decorrentes do exercício do poder diretivo patronal;

III – disponibilizar equipamentos de proteção individual aos
trabalhadores, de acordo com o risco à exposição;

IV – utilizar produtos de limpeza e desinfecção registrados na ANVISA.
§1º A empresa deve fornecer máscaras de proteção facial em quantidade

suficiente aos seus trabalhadores, devendo haver a substituição sempre que estiver
úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar, nos
seguintes termos:

I – preferencialmente do modelo PFF2; ou
II – se descartáveis, deverá haver a substituição da máscara a cada 3 (três)

horas;
III – em situações excepcionais, de tecidos, associando-as a outra medida

de proteção definida Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), como face
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shield ou maior distanciamento entre os postos de trabalho.
§2º A Secretaria de Estado de Saúde Pública editará norma complementar

sobre utilização e substituição de máscaras, assim como associação de outros meios de
proteção facial.

 
CAPÍTULO IV

DAS MEDIDAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS
SOCIOECONÔMICOS

 
Art. 9º Com o fim específico de evitar a propagação do novo coronavírus

(COVID-19), permanecem suspensos, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte:
I – o funcionamento de circos, parques de diversões, museus, bibliotecas,

teatros, cinemas e demais equipamentos culturais;
II – a realização de shows, festas ou qualquer outra modalidade de

eventos de massa, inclusive os realizados em locais privados, como os condomínios
edilícios.

III – as atividades recreativas em clubes sociais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede o funcionamento

para fins de administração, manutenção e fiscalização das atividades elencadas.
Art. 10. Sem prejuízo da observância dos protocolos sanitários vigentes,

fica autorizada a abertura e funcionamento das seguintes atividades:
I – os parques naturais, públicos ou privados, em áreas urbanas ou rurais,

com redução de 50% de sua capacidade máxima;
II – as atividades esportivas profissionais, previstas em agenda de

campeonatos oficiais, desde que observada a proibição de público, bem como a
realização de testagem em todos os participantes às vésperas de cada jogo;

III – a prática de esportes coletivos em arenas, clubes esportivos,
academias e similares;

Parágrafo único. A autorização para realização de eventos corporativos,
técnicos, científicos, culturais, artísticos, sociais, comemorativos e afins, serão objeto de
plano específico de retomada gradual, instrumentalizado por meio de Portaria Conjunta.
Das atividades religiosas

Art. 11. Fica permitida a abertura das igrejas, templos, espaços religiosos
de matriz africana, centros espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares,
inclusive para atividades de natureza coletiva, respeitados os protocolos sanitários
vigentes, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as
pessoas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros quadrados) de área
do estabelecimento ou frequência não superior a 30% (trinta por cento) da capacidade
máxima, podendo chegar a 50% (cinquenta por cento) dessa capacidade se utilizadas as
áreas abertas, mediante prévia autorização da vigilância sanitária.

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, fica o dirigente do templo
responsável por assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os
frequentadores acerca dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus.

§2º Fica autorizada, na vigência do toque de recolher previsto no art. 3º
deste Decreto, a realização de atividades de natureza religiosa de forma virtual, sem a
presença de público, ficando a equipe responsável para a preparação da celebração
ressalvada da restrição de circulação.
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Do Transporte Público Intermunicipal

Art. 12. Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no
âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do
Rio Grande do Norte (STIP/RN), sem prejuízo do disposto no Decreto Estadual nº
29.927, de 14 de agosto de 2020, bem como, no que couber, as medidas previstas na
Portaria nº 017/2020 – GAC/SESAP/SEDED, de 31 de julho de 2020.

Parágrafo único. O condutor deverá impedir o acesso de passageiros sem
utilização de máscara de proteção facial, e em caso de recusa do usuário, acionará a
autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.
Das atividades de ensino

Art. 13. Observado o cumprimento dos protocolos sanitários previstos no
“Documento Potiguar – Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos
Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte”, as instituições de
ensino poderão ampliar seu funcionamento de forma gradual, em sistema híbrido e de
modo facultativo, às seguintes séries educacionais:

I – a partir de 17 de maio, o 6º e o 7º ano do ensino fundamental e a 2ª
série do ensino médio;

II – a partir de 31 de maio, o 8º e o 9º ano do ensino fundamental e a 1ª
série do ensino médio;

III – a partir de 17 de maio, o ensino técnico profissionalizante.
§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e

modalidades educacionais não contemplados nos incisos do caput, das unidades das
redes pública e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, devendo,
quando possível, manter o ensino remoto.

§ 2º Não se sujeita à previsão do § 1º as atividades de educação em que o
ensino remoto seja inviável, exclusivamente para treinamento de profissionais de saúde,
bem como aulas práticas e laboratoriais para concluintes do ensino superior.

§ 3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a
incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a disseminação do
novo coronavírus.

Art. 14. No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a
decisão lavrada em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo nº 0800487-
05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está condicionada à elaboração do
“plano de retomada das atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e
pedagógico” em consonância com os dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande
do Norte, a ser apresentado até o dia 12 de maio de 2021.

Parágrafo único. O Estado do Rio Grande do Norte editará ato normativo
específico para apresentação e divulgação do Plano de Retomada às atividades escolares
presenciais na rede pública estadual, nos termos do caput deste artigo.

Art. 15. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo
funcionamento híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das medidas
constantes nos artigos 7º e 8º deste Decreto, todas as normas atinentes à medicina e
segurança do trabalho, considerando o dever constitucional de manutenção de um
ambiente laboral sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob pena de
responsabilização civil.

Parágrafo único. Fica recomendado aos gestores educacionais a
priorização do trabalho remoto aos profissionais da educação integrantes do grupo de
risco da COVID-19.
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CAPÍTULO V

DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS MUNICÍPIOS
 

Art. 16. Para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, os municípios
deverão pautar-se para além dos deveres constitucionais, pelas seguintes diretrizes:

I – predominância dos interesses da coletividade na prevenção de
contágio e enfrentamento da pandemia;

II – fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias;
II – implantação coordenada, simultânea e regionalizada das medidas de

restrição;
III – esclarecimento à população da situação pandêmica;
IV – publicidade e transparência na realização das despesas públicas e na

gestão das medidas adotadas;
Das recomendações aos Municípios

Art. 17. Como medida de contingência à disseminação do novo
coronavírus e visando reduzir aglomerações, recomenda-se aos municípios a adoção das
seguintes medidas:

I – disciplinar o acesso do público às praias, lagoas, cachoeiras, açudes,
rios e similares;

II – definir horários prioritários para pessoas idosas e em grupo de risco
nos serviços em que permitido o funcionamento, especialmente nos serviços bancários e
nos estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios;

III – determinar a diferenciação de horários de funcionamento para cada
setor de atividade econômica, restringindo o quantitativo de pessoas por grupo familiar
em estabelecimentos comerciais;

IV – proibir o transporte de passageiros em pé nos transportes públicos
municipais;

V – disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo a
evitar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, conforme
protocolos sanitários do setor.

VI – impedir o acesso de passageiros sem utilização de máscara de
proteção facial em transportes públicos ou privados de passageiros;

VII – determinar aos condutores de veículos de transporte de passageiros
a proibição de acesso sem o uso de máscaras de proteção facial.

VIII – realizar campanhas de divulgação e esclarecimento da atual
situação pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da
necessidade de adoção de medidas sanitárias, utilização de máscaras de proteção facial,
distanciamento social, dentro outros, com uso de linguagem simples e de fácil
entendimento e utilização de meios de comunicação de fácil acesso à população, como
carros de som, veiculação em redes sociais, dentre outros.

IX – reorganizar as feiras livres e similares, de modo a assegurar o
distanciamento social, evitando-se aglomeração de pessoas e contatos proximais,
mantendo as condições de higiene dos respectivos ambientes, observadas as
recomendações da autoridade sanitária e o disposto no Decreto Estadual nº 29.583, de 1º
de abril de 2020, e as alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de
abril de 2020;
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X – articular a implantação coordenada das medidas de restrição, no
âmbito de suas Regionais de Saúde (URSAP), de forma a garantir sua aplicação de
forma simultânea, possibilitando a otimização do planejamento das ações de assistência
e a constante avaliação do cenário epidemiológico.
Do dever de fiscalização pelo município

Art. 18. Os municípios deverão intensificar a fiscalização do
cumprimento das medidas sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus
estabelecidas por este Decreto e nos protocolos setoriais, coibindo aglomerações, seja
em espaços públicos ou privados, abertos ou fechados, sem prejuízo da possibilidade de,
no âmbito de sua competência, editar medidas mais restritivas.

Parágrafo único. Para cumprimento das disposições do caput deste artigo,
o Estado do Rio Grande do Norte disponibilizará suas forças de segurança aos
municípios, por meio das operações do Programa Pacto Pela Vida.

 
CAPÍTULO VI

DAS SANÇÕES AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS
 

Art. 19. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento
dos protocolos sanitários e das medidas estabelecidas neste Decreto, sob pena de multa,
interdição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei.

§ 1º A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança
recomendadas pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator,
cumulativamente:

I – às multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto Estadual nº
29.742, de 04 de junho de 2020;

II – às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977;

III – ao enquadramento nas infrações e penalidades constantes dos art.
268 e 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV – à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o estado
de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19;

V – à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou
atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto.

§ 2º As multas aplicadas pelos municípios no cumprimento do seu dever
de fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Municipal de Saúde,
observadas as normas de cada ente.

§3º As multas aplicadas pelo Estado no cumprimento do seu dever de
fiscalização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Estadual de Saúde.

 
CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 20. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) editará os atos
complementares ao presente Decreto, devendo consultar e coordenar a edição de tais
atos de forma conjunta com as demais pastas de governo que eventualmente sejam
atingidas pelas matérias.
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Parágrafo único. Continuam válidos os atos complementares aos Decretos
Estaduais nº 30.419, de 17 de março de 2021, 30.388, de 05 de março de 2021, 30.383,
de 26 de fevereiro de 2021, 30.458, de 1º de abril de 2021, e 30.516, de 22 de abril de
2021, bem como todos os protocolos específicos já editados por meio de portarias
conjuntas.

Art. 21. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 27 de maio de
2021.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 11 de maio de 2021,

200º da Independência e 133º da República.
 

FÁTIMA BEZERRA
Cipriano Maia de Vasconcelos

ANEXO ÚNICO

ATIVIDADES COM
ATENDIMENTO PRESENCIAL

REGRAS DE FUNCIONAMENTO

Centros comerciais, shopping center,
galerias e estabelecimentos congêneres

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 014, de 20 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 018, de 04 de
agosto de 2020;

·        Horário de funcionamento das
lojas: 10h às 20h;

·        Praças de alimentação: 11h às 22h,
com tolerância de 60 (sessenta
minutos) para encerramento das
atividades.

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Comércio, Serviços e Turismo ·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 010, de 13 de
julho de 2020;

·        Horário de funcionamento: 08h30
às 16h30;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;
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·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Food parks, restaurantes, bares, lojas
de conveniência e similares

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 011, de 13 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 015, de 27 de
julho de 2020;

·        Horário de funcionamento: 11h às
22h, com tolerância de 60
(sessenta) minutos para
encerramento das atividades
presenciais;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico;

·        Consumo e atendimento apenas
paras clientes sentados, exceto
lojas de conveniência;

Salões de beleza, barbearias e afins ·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 010, de 13 de
julho de 2020;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 5m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

Academias de ginástica, box de
crossfit, estúdios de pilates e afins.
 

·        Portaria Conjunta nº 002, de 19 de
março de 2021;

·        Portaria Conjunta nº 012, de 13 de
julho de 2020;

·        Portaria Conjunta nº 018, de 04 de
agosto de 2020;

·        Horário de funcionamento: 05h às
22h;

·        Capacidade 50% limitada ou 1
pessoa para cada 6,25m², o que for
menor;

·        Adoção dos protocolos geral e
setorial específico.

 

Num. 69208713 - Pág. 10

Num. 10249574 - Pág. 229Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



12/05/2021 Documento: 723090 Publicado em: 12/05/2021 Edição Diária: 14926

diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210512&id_doc=723090 11/11

Num. 69208713 - Pág. 11

Num. 10249574 - Pág. 230Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495766600000010018298
Número do documento: 21071414495766600000010018298



 

 
 

 

ATUALIZADO EM 
14 DE MAIO DE 2021 

 

INFORME EPIDEMIOLÓGICO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

EDIÇÃO ESPECIAL – SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 19 

 

Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica. Informe Epidemiológico, 14 de maio de 2021. 

Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; SIVEP-Gripe/E-SUS VE-MS; GAL/LACEN-RN; Lab. Privado; Dados extraídos em 13/05/2021 (SE 19) às 23h, sujeitos a alterações.  
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Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; FormSUScap/E-SUS VE-MS; GAL/LACEN-RN; Lab. Privado; Dados extraídos em 13/05/2021 (SE 19) às 23h, sujeitos a alterações. *São considerados casos 
inconclusivos os casos suspeitos para os quais não foi possível realizar diagnóstico laboratorial. 
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Semana Epidemiológica

ACESSE AO PAINEL DE 

MONITORAMENTO 

CORONAVÍRUS RN 

https://covid.lais.ufrn.br/ 

ACESSE AO APLICATIVO 

TO DE OLHO 

https://todeolho.mprn.mp

.br/#/ 

ACESSE MAIS INFORMAÇÕES NO SITE DA SESAP E 

AOS ARQUIVOS DOS DADOS DETALHADOS 

http://www.saude.rn.gov.br/ 

  FIQUE CONECTADO COM A SESAP-RN E PARCEIROS 

ACESSE O PORTAL DO RN 

SOBRE O  COVID-19 

https://portalcovid19.sau

de.rn.gov.br/  

Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP; SIVEP-GRIPE; Dados extraídos em 14/01/2020 (SE 02) às 23h, sujeitos a alterações. A atualização da base de dados do SIVEP-GRIPE possui outra dinâmica, com isso 
pode haver delay em sua atualização. *Os dados de 2019 correspondem ao mesmo período de análise em 2020. **Registros em duplicidade foram removidos. 
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   INDICADOR COMPOSTO DE MONITORAMENTO DA COVID-19 NO RN 

04 de maio de 2021 

b) Percentual de municípios em cada escore por região de saúde c) Percentual de residentes em cada escore por região de saúde 

a) Percentual de municípios e residentes em cada escore no RN 

10 de maio de 2021 

Fonte: Comitê de especialistas da SESAP/RN. Dados: SUVIGE/CPS/SESAP; SIVEP-Gripe/E-SUS VE-MS; GAL/LACEN-RN; Lab. Privado; Dados extraídos em 09/05/2021 (SE 19) às 23h, sujeitos a alterações. 
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Tabela 1 – Indicador composto de monitoramento da COVID-19 por dimensão e município, Rio Grande do 

Norte, 2021.  

MUNICÍPIO 
INTERNAÇÃO 

LEITOS 
CRÍTICOS 

ÓBITOS 
LEITOS 

CRÍTICOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS PEA 

TAXA 
CASOS 
ATIVOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS 
IDOSOS 

TAXA 
ÓBITOS 
IDOSOS 

VPD CASOS 
VPD 

ÓBITOS 
RAZÃO DE 

TESTES 
INDICADOR 
(VALOR) 

INDICADOR 
(ESCORE) 

ACARI 4 5 2 5 3 2 1 2 4 3 3 

AÇU 4 5 3 5 2 1 2 1 4 3 3 

AFONSO BEZERRA 3 4 5 5 4 1 3 4 5 4 4 

ÁGUA NOVA 1 1 1 1 1 1 2 0 4 1 1 

ALEXANDRIA 4 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2 

ALMINO AFONSO 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 2 

ALTO DO RODRIGUES 5 3 5 5 5 1 2 5 4 4 4 

ANGICOS 5 5 4 5 4 1 5 1 4 4 4 

ANTÔNIO MARTINS 4 5 5 5 5 1 4 1 4 4 4 

APODI 2 5 2 5 2 1 2 5 4 3 3 

AREIA BRANCA 3 5 2 5 1 1 1 1 4 2 2 

ARÊS 3 1 3 5 3 2 1 3 5 3 3 

AUGUSTO SEVERO 
(CAMPO GRANDE) 

5 5 1 4 2 1 1 0 4 3 
3 

BAÍA FORMOSA 1 1 5 5 2 1 4 0 5 3 3 

BARAÚNA 3 3 1 3 1 1 2 5 5 2 2 

BARCELONA 1 1 1 2 1 1 3 0 2 1 1 

BENTO FERNANDES 5 5 3 5 4 1 2 0 4 3 3 

BODÓ 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 

BOM JESUS 5 4 1 3 1 2 2 4 4 3 3 

BREJINHO 4 3 5 5 3 1 2 1 5 3 3 

CAIÇARA DO NORTE 1 1 3 5 1 1 2 1 5 2 2 

CAIÇARA DO RIO DO 
VENTO 

1 1 4 5 3 1 5 1 4 3 
3 

CAICÓ 5 3 2 5 2 1 3 3 5 3 3 

CAMPO REDONDO 4 4 1 2 2 1 2 1 5 2 2 

CANGUARETAMA 3 3 4 5 3 1 1 1 5 3 3 

CARAÚBAS 5 4 3 5 4 2 2 5 5 4 4 

CARNAÚBA DOS 
DANTAS 

1 1 1 3 2 1 3 0 4 2 
2 

CARNAUBAIS 5 4 5 5 5 2 2 5 5 4 4 

CEARÁ-MIRIM 4 3 2 3 1 1 1 1 4 2 2 
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MUNICÍPIO 
INTERNAÇÃO 

LEITOS 
CRÍTICOS 

ÓBITOS 
LEITOS 

CRÍTICOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS PEA 

TAXA 
CASOS 
ATIVOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS 
IDOSOS 

TAXA 
ÓBITOS 
IDOSOS 

VPD CASOS 
VPD 

ÓBITOS 
RAZÃO DE 

TESTES 
INDICADOR 
(VALOR) 

INDICADOR 
(ESCORE) 

CERRO CORÁ 4 1 1 2 1 2 1 4 2 2 2 

CORONEL EZEQUIEL 4 1 3 5 2 1 5 0 2 3 3 

CORONEL JOÃO 
PESSOA 

4 5 5 5 4 3 5 3 5 4 
4 

CRUZETA 5 1 5 5 4 1 1 0 5 3 3 

CURRAIS NOVOS 5 3 1 2 1 1 1 5 2 2 2 

DOUTOR SEVERIANO 5 5 3 5 3 3 5 5 5 4 4 

ENCANTO 4 5 2 5 3 1 4 0 4 3 3 

EQUADOR 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 

ESPÍRITO SANTO 1 1 3 5 1 1 4 0 5 3 3 

EXTREMOZ 4 3 4 5 3 1 1 1 5 3 3 

FELIPE GUERRA 5 5 4 5 2 1 1 1 5 3 3 

FERNANDO PEDROZA 1 1 3 5 2 1 1 0 3 2 2 

FLORÂNIA 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 

FRANCISCO DANTAS 1 1 1 2 1 1 2 0 3 1 1 

FRUTUOSO GOMES 5 5 4 5 4 1 3 2 3 4 4 

GALINHOS 1 1 5 5 4 1 4 0 4 3 3 

GOIANINHA 5 2 5 5 4 2 1 5 5 4 4 

GOVERNADOR DIX-
SEPT ROSADO 

3 1 2 5 2 3 1 2 3 2 
2 

GROSSOS 5 5 4 5 3 1 1 1 4 3 3 

GUAMARÉ 4 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 

IELMO MARINHO 5 3 1 2 1 1 5 0 4 2 2 

IPANGUAÇU 2 5 3 5 1 3 1 5 5 3 3 

IPUEIRA 1 1 2 3 1 1 1 0 2 1 1 

ITAJÁ 5 5 5 5 2 1 2 0 5 3 3 

ITAÚ 4 1 2 4 1 1 1 1 4 2 2 

JAÇANÃ 4 1 1 2 1 1 1 0 5 2 2 

JANDAÍRA 3 1 5 5 4 1 2 3 5 4 4 

JANDUÍS 5 1 5 5 5 1 3 0 5 4 4 

JANUÁRIO CICCO (BOA 
SAÚDE) 

3 1 2 3 1 2 2 5 4 2 
2 

JAPI 5 5 3 5 5 1 5 0 4 4 4 

JARDIM DE ANGICOS 3 1 5 5 2 1 5 0 4 3 3 
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MUNICÍPIO 
INTERNAÇÃO 

LEITOS 
CRÍTICOS 

ÓBITOS 
LEITOS 

CRÍTICOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS PEA 

TAXA 
CASOS 
ATIVOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS 
IDOSOS 

TAXA 
ÓBITOS 
IDOSOS 

VPD CASOS 
VPD 

ÓBITOS 
RAZÃO DE 

TESTES 
INDICADOR 
(VALOR) 

INDICADOR 
(ESCORE) 

JARDIM DE PIRANHAS 3 1 3 5 2 1 5 3 5 3 3 

JARDIM DO SERIDÓ 5 4 3 5 5 3 1 2 3 4 4 

JOÃO CÂMARA 4 2 4 5 2 1 2 4 3 3 3 

JOÃO DIAS 1 1 1 3 2 1 4 0 3 2 2 

JOSÉ DA PENHA 1 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 

JUCURUTU 5 5 5 5 5 2 2 5 5 4 4 

JUNDIÁ 3 1 5 5 3 1 3 2 3 3 3 

LAGOA D'ANTA 2 1 3 5 2 1 2 0 5 3 3 

LAGOA DE PEDRAS 3 1 5 5 2 2 2 5 4 3 3 

LAGOA DE VELHOS 5 5 1 3 3 1 4 0 5 3 3 

LAGOA NOVA 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 

LAGOA SALGADA 5 1 3 5 3 1 5 2 5 4 4 

LAJES 3 1 5 5 3 1 2 1 3 3 3 

LAJES PINTADAS 1 1 2 5 2 5 1 5 4 3 3 

LUCRÉCIA 1 1 3 5 2 1 1 0 3 2 2 

LUÍS GOMES 1 1 3 5 2 1 5 1 3 3 3 

MACAÍBA 5 3 3 5 2 2 3 4 3 3 3 

MACAU 5 4 3 5 3 2 2 3 5 4 4 

MAJOR SALES 5 1 1 3 1 1 5 0 4 2 2 

MARCELINO VIEIRA 1 1 4 5 2 1 1 1 5 3 3 

MARTINS 1 1 1 3 2 1 5 0 2 2 2 

MAXARANGUAPE 3 4 4 5 1 2 1 1 3 3 3 

MESSIAS TARGINO 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 

MONTANHAS 1 1 5 5 5 2 1 4 4 3 3 

MONTE ALEGRE 2 3 5 5 2 1 1 4 5 3 3 

MONTE DAS 
GAMELEIRAS 

3 5 5 5 1 1 1 0 5 3 
3 

MOSSORÓ 4 4 2 5 2 2 2 2 4 3 3 

NATAL 4 3 2 5 2 2 3 1 3 3 3 

NÍSIA FLORESTA 4 1 3 5 2 1 1 1 5 3 3 

NOVA CRUZ 5 3 2 5 2 1 3 4 4 3 3 

OLHO-D'ÁGUA DO 
BORGES 

1 1 4 5 1 1 5 1 4 3 
3 
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MUNICÍPIO 
INTERNAÇÃO 

LEITOS 
CRÍTICOS 

ÓBITOS 
LEITOS 

CRÍTICOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS PEA 

TAXA 
CASOS 
ATIVOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS 
IDOSOS 

TAXA 
ÓBITOS 
IDOSOS 

VPD CASOS 
VPD 

ÓBITOS 
RAZÃO DE 

TESTES 
INDICADOR 
(VALOR) 

INDICADOR 
(ESCORE) 

OURO BRANCO 1 1 2 5 3 1 5 2 4 3 3 

PARANÁ 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 2 

PARAÚ 3 1 1 3 1 1 1 1 4 2 2 

PARAZINHO 4 1 5 5 4 1 4 3 4 4 4 

PARELHAS 5 4 4 5 3 2 1 5 4 4 4 

PARNAMIRIM 4 3 2 5 2 2 2 1 4 3 3 

PASSA E FICA 3 3 5 5 3 1 1 5 5 4 4 

PASSAGEM 5 5 5 5 5 1 3 0 4 4 4 

PATU 5 3 3 5 2 1 2 0 5 3 3 

PAU DOS FERROS 2 3 1 3 1 1 2 0 3 2 2 

PEDRA GRANDE 5 1 5 5 2 5 1 3 3 3 3 

PEDRA PRETA 1 1 5 5 2 1 3 0 4 3 3 

PEDRO AVELINO 1 1 3 5 2 2 1 5 3 3 3 

PEDRO VELHO 1 1 1 5 5 1 1 4 3 3 3 

PENDÊNCIAS 5 3 3 5 3 1 2 3 5 3 3 

PILÕES 5 1 1 2 1 1 1 0 4 2 2 

POÇO BRANCO 1 1 5 5 3 2 3 5 3 3 3 

PORTALEGRE 3 5 1 3 2 2 4 4 3 3 3 

PORTO DO MANGUE 5 1 2 3 1 4 1 5 5 3 3 

PUREZA 5 1 2 4 3 4 5 4 5 4 4 

RAFAEL FERNANDES 1 1 2 5 2 1 5 0 5 3 3 

RAFAEL GODEIRO 1 1 4 5 4 1 5 0 3 3 3 

RIACHO DA CRUZ 1 1 1 2 1 1 2 0 4 1 1 

RIACHO DE SANTANA 4 5 2 5 1 1 5 0 2 3 3 

RIACHUELO 1 1 3 5 3 1 1 1 5 3 3 

RIO DO FOGO 2 1 2 4 1 1 2 0 4 2 2 

RODOLFO FERNANDES 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 

RUY BARBOSA 1 1 1 1 1 1 2 0 4 1 1 

SANTA CRUZ 5 2 4 5 3 1 2 1 3 3 3 

SANTA MARIA 1 1 2 4 2 1 4 4 5 3 3 

SANTANA DO MATOS 3 1 3 5 1 1 5 5 3 3 3 
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MUNICÍPIO 
INTERNAÇÃO 

LEITOS 
CRÍTICOS 

ÓBITOS 
LEITOS 

CRÍTICOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS PEA 

TAXA 
CASOS 
ATIVOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS 
IDOSOS 

TAXA 
ÓBITOS 
IDOSOS 

VPD CASOS 
VPD 

ÓBITOS 
RAZÃO DE 

TESTES 
INDICADOR 
(VALOR) 

INDICADOR 
(ESCORE) 

SANTANA DO SERIDÓ 1 1 2 5 3 1 5 0 2 3 3 

SANTO ANTÔNIO 5 5 5 5 3 3 1 5 5 4 4 

SÃO BENTO DO NORTE 1 1 3 5 1 5 4 4 4 3 3 

SÃO BENTO DO TRAIRÍ 5 1 1 3 3 1 1 0 5 2 2 

SÃO FERNANDO 2 1 2 5 4 1 2 0 5 3 3 

SÃO FRANCISCO DO 
OESTE 

1 1 2 5 1 1 1 0 4 2 
2 

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 

3 2 2 4 2 2 2 4 4 3 
3 

SÃO JOÃO DO SABUGI 3 1 2 5 2 1 5 0 3 3 3 

SÃO JOSÉ DE MIPIBU 5 3 4 5 3 1 2 1 3 3 3 

SÃO JOSÉ DO 
CAMPESTRE 

1 1 2 4 2 3 1 1 5 2 
2 

SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 1 1 3 5 1 1 3 0 4 2 2 

SÃO MIGUEL 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 

SÃO MIGUEL DO 
GOSTOSO 

5 1 2 3 2 4 2 5 4 3 
3 

SÃO PAULO DO 
POTENGI 

5 4 2 5 2 2 2 1 4 3 
3 

SÃO PEDRO 5 5 5 5 3 1 5 0 4 4 4 

SÃO RAFAEL 4 1 3 5 2 1 1 1 4 3 3 

SÃO TOMÉ 4 1 5 5 5 4 2 5 3 4 4 

SÃO VICENTE 2 1 4 5 2 1 1 0 3 2 2 

SENADOR ELÓI DE 
SOUZA 

3 5 1 3 1 1 1 0 4 2 
2 

SENADOR GEORGINO 
AVELINO 

1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 
1 

SERRA CAIADA 1 1 1 2 2 1 1 0 5 2 2 

SERRA DE SÃO BENTO 1 1 1 5 1 3 1 3 5 2 2 

SERRA DO MEL 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 

SERRA NEGRA DO 
NORTE 

5 5 3 5 2 1 2 0 5 3 
3 

SERRINHA 5 5 5 5 3 1 4 1 5 4 4 

SERRINHA DOS PINTOS 1 5 1 3 1 1 1 1 3 2 2 

SEVERIANO MELO 1 1 3 5 1 1 5 1 4 3 3 

SÍTIO NOVO 5 1 1 4 2 1 3 3 3 3 3 

TABOLEIRO GRANDE 1 1 3 5 2 1 4 0 3 3 3 

TAIPU 5 4 5 5 3 1 2 2 4 4 4 
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MUNICÍPIO 
INTERNAÇÃO 

LEITOS 
CRÍTICOS 

ÓBITOS 
LEITOS 

CRÍTICOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS PEA 

TAXA 
CASOS 
ATIVOS 

INCIDÊNCIA 
CASOS 
IDOSOS 

TAXA 
ÓBITOS 
IDOSOS 

VPD CASOS 
VPD 

ÓBITOS 
RAZÃO DE 

TESTES 
INDICADOR 
(VALOR) 

INDICADOR 
(ESCORE) 

TANGARÁ 5 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 

TENENTE ANANIAS 1 1 2 3 1 2 1 1 5 2 2 

TENENTE LAURENTINO 
CRUZ 

1 1 4 5 3 4 2 4 4 3 
3 

TIBAU 1 1 5 5 5 1 1 0 4 3 3 

TIBAU DO SUL 5 1 3 5 3 1 1 5 5 3 3 

TIMBAÚBA DOS 
BATISTAS 

5 1 5 5 5 5 1 5 4 4 
4 

TOUROS 3 1 5 5 2 1 4 3 4 3 3 

TRIUNFO POTIGUAR 5 1 2 5 5 1 4 0 5 4 4 

UMARIZAL 3 1 1 3 1 1 1 1 4 2 2 

UPANEMA 3 3 2 4 1 2 1 4 4 2 2 

VÁRZEA 5 5 5 5 2 1 3 0 5 4 4 

VENHA-VER 1 1 5 5 3 1 4 2 5 3 3 

VERA CRUZ 5 4 5 5 2 1 1 0 4 3 3 

VIÇOSA 5 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 

VILA FLOR 1 1 5 5 5 1 1 0 5 3 3 

Legenda: Leitos críticos: Leitos em Unidade de Terapia Intensiva e Semi-intensiva; PEA: População Economicamente Ativa; VPD: Variação 

Percentual Diária. A metodologia de cálculo do indicador encontra-se disponível no Instrumento orientador para a operacionalização e 

monitoramento da retomada das atividades econômicas e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Comitê de especialistas da SESAP/RN. Dados: SUVIGE/CPS/SESAP; SIVEP-Gripe/E-SUS VE-MS; GAL/LACEN-RN; Lab. Privado; Dados extraídos em 09/05/2021 (SE 19) às 23h, sujeitos a alterações. 
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25/05/2021

Número: 0801414-44.2021.8.20.5300 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 Órgão julgador: 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal 
 Última distribuição : 05/04/2021 

 Valor da causa: R$ 500.000,00 

 Assuntos: Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), COVID-19 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

TJRN
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MPRN - 62ª Promotoria Natal (AUTOR)

MPRN - 72ª Promotoria Natal (AUTOR)

10ª Defensoria Cível de Natal (AUTOR)

SESAP - Secretaria de Saúde Pública do Estado do RN

(RÉU)

Estado do Rio Grande do Norte (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS (RÉU)

Município de Natal (RÉU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

67165
135
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Plantão Diurno Cível Região I

SÉTIMA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

P r o c e s s o :   0 8 0 1 4 1 4 - 4 4 . 2 0 2 1 . 8 . 2 0 . 5 3 0 0
AUTORES: MPRN - 62ª PROMOTORIA NATAL

RÉUS: SESAP - SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO RN, ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE E   SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE - SMS,
MUNICÍPIO DE NATAL 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

 

Vistos,etc;.

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela,
promovida pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria
Pública, visando o cumprimento do Plano Nacional de
Imunização,bem como o plano Nacional operacionalização de vacinas,
cujos critérios são objetivos e devem ser cumpridos pelos entes da
Federação,se abstendo os demandados de incluir ou modificar a ordem
dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de imunização
sem prévia autorização do Ministério da Saúde, considerando a
necessidade de avaliação de critérios técnico-cientificos,
epidemiológicos e índices de vulnerabilidade social.

Inicialmente,cabe observar que nesse momento processual cabe a
análise tão somente,de argumentos inerentes a concessão ou não do
pedido de antecipação de tutela pleiteado,não sendo oportunidade de
uma análise meritória da causa.

A lei 7.347/1985,em seu artigo 12, prevê a possibilidade de concessão
de tutela antecipada,devendo se aplicar subsidiariamente os requisitos
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detalhadamente dispostos no Código de Processo Civil, em seu artigo
300.

                Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

                       (...)

                                           §2º A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.

                     §3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.

Analisando os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de
urgência, Marcus Vinícius Rios Gonçalves  dispõe o seguinte:

(...) Os requisitos são o , isto é, a probabilidade dofumus boni juris
direito, e o , isto é, risco de que sem a medida, opericulum in mora
litigante possa sofrer perigo de prejuízo irreparável ou de difícil
reparação.

 Neste aspecto, o ponto fundamental para a concessão da medida, seja
satisfativa ou cautelar, é o convencimento quanto a plausibilidade,
probabilidade ou verossimilhança das alegações tecidas pela parte
interessada.

 É imprescindível que o postulante demonstre ser o titular do direito
que está sob enfoque e que essa pretensão aparente merecer proteção.

  Ademais, as tutelas de urgência somente podem ser deferidas se
houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dentro de
um juízo de cognição superficial. Basta, pois, que seja possível a
ameaça, sem olvidar da presença do receio fundado.

Pois bem. Preenchidos os requisitos legais em evidência, a
providência provisória constitui direito subjetivo da parte, cabendo ao
Magistrado concedê-la.
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Em relação aos seus fundamentos compromisso entre os princípios da
efetividade da jurisdição e da segurança jurídica,representando,desta
forma,verdadeiro instrumento de harmonização de valores colidentes.
Aquele decorrente do princípio da inafastabilidade da tutela
jurisdicional,previsto no artigo XXXV, da Constituição,exigindo
celeridade do Estado na apreciação das demandas jurisdicionais de
modo que não pereçam os direitos da parte autora. observados
obviamente os princípios da ampla defesa,do contraditório e do devido
processo legal ,dando ao processo o seu próprio tempo, para que a
parte demandada somente venha a ser sacrificada na exata medida em
que autoriza o direito.

 O exame do pedido inicial ,a luz dos argumentos expostos pela parte
autora,conduzem para o deferimento do pedido de antecipação de
tutela.

Neste sentido, para que se possa fazer jus aa esse tipo de tutela
jurisdicional,necessário ao pleiteante, mormente quando o pedido é
feito na peça inaugural,colacionar aos autos, prova documental
robusta,consistente,caaz de fornecer ao magistrado elementos que o
convença da probabilidade do direito alegado. E neste aspecto os
requerentes trouxeram para os autos, elementos suficientes,além de
farta prova documental, foram coligidos aos autos resultado de
inspeções realizadas nos locais de vacinação pelos postulantes e
inclusive ,noticias veiculadas em mídias sociais, que conduzem a
conclusão que de fato as diretrizes do plano nacional de imunização
vem sendo modificado pelos demandados sem prévio parecer
científico, sem ampla divulgação e sem autorização do Ministério da
Saúde.

  Quanto ao fumus boni iuris, também se acha evidenciado, A farta
documentação carreada aos autos,dentre eles os quadros estatísticos
apresentados, realizadas nos locais de vacinação pelo Ministério
Público,se apresentam como instrumentos capazes de subsidiar as
alegações autorais ,sendo suficiente para o meu convencimento sobre
a verossimilhança do direito aduzido na peça inaugural, em sede de
cognição sumária para juízo valorativo da medida antecipatória.
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  No tocante ao  sua ocorrência fica evidenciadapericulumin mora
diante da possibilidade de ser usurpado bem ou serviço pelo qual os
integrantes dos grupos específicos, predefinidos por um plano
nacional, esperam desde antes,resultando em consequências para a
saúde da população, bem como dos grupos que possuem mais risco a
saúde e a vida em consonância com o calendário nacional de
imunização. Diante disso o perigo da demora é patente, tendo em vista
que o plano de vacinação está em pleno curso e deve ser corrigido o
quanto antes, com o cumprimento das diretrizes do plano nacional de
Imunização,para não deixar a população que realmente faz parte do
grupo de risco sem receber prioritariamente o imunizante ,expondo -os
a sério perigo de vida.

  Assim,entendo não só cabível como necessária ,o deferimento das
medidas requeridas pelos postulantes ,em uma análise restrita aos
postulados do artigo 300 do NCPC e ainda na permissibilidade do
artigo 12 da lei 7.347/85.

  Vale realçar também , que a tutela provisória, caso não deferida,
certamente frustrará o objeto da própria ação,

Ademais, restando suficientemente demonstrados os requisitos para
concessão da medida pugnada e diante da gravidade da situação, que
se registre, autoriza a não oitiva prévia da parte requerida.

Diante do exposto, presentes os requisitos para concessão das medidas
requeridas,DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA

, para  ao EstadoPROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINAR
do Rio Grande do Norte, que se abstenha de incluir ou modificar a
ordem dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de
imunização sem prévia autorização do Ministério da
Saúde.considerando a necessidade de avaliação de critérios
técnicos-científicos,epidemiológicos e índices de vulnerabilidade

(ADPF s 754 e 759/STF) complemente, preferencialmente porsocilal
deliberação em reunião extraordinária da comissão intergestores
bipartite, a Nota Técnica nº 05/SUVIGE/SESAP, a fim de elencar
TODOS os tipos de serviços de assistência à saúde, vigilância à saúde,
regulação e gestão à saúde ou serviços de interesse à saúde (casas de
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apoio, ILPI s e cemitérios), estratificando a ordem de vacinação dos
profissionais/trabalhadores de saúde que neles laboram em
conformidade com o grau de risco definido no PPRA (Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais) e priorizando a manutenção do
funcionamento dos serviços de saúde;   especificar os tipos de
profissionais e trabalhadores de saúde, por cada serviço de assistência
à saúde, regulação, gestão e vigilância à saúde ou serviços de interesse
à saúde (casas de apoio, ILPI s e cemitérios) que estejam enquadrados
no conceito do grupo prioritário estabelecido no PNI e esclarecido no
Ofício Circular nº 57/2021/SVS/DVS do Ministério da Saúde, de 12
de março de 2021, que informe e destaque expressamente que, além
da vinculação atual a serviços de assistência à saúde, vigilância à
saúde, regulação e gestão à saúde ou serviços de interesse à saúde
(casas de apoio, ILPI s e cemitérios), exige-se também a comprovação
de exposição a risco de contaminação pelo coronavírus, uma vez que o
Plano Nacional de Imunização estabeleceu que deverão ser
priorizados, nesse grupo, aqueles “envolvidos na resposta pandêmica
nos diferentes níveis de complexidade das redes de saúde”; devendo
divulgar amplamente na imprensa e em suas mídias sociais que a
vacinação dos profissionais/trabalhadores de saúde contempla apenas
aqueles que estão efetivamente prestando serviços nos
estabelecimentos públicos ou privados de assistência à saúde,
vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde ou nos serviços de
interesse à saúde (ILPIs, casas de apoio e cemitérios), no momento
atual e estejam efetivamente “envolvidos na resposta pandêmica nos
diferentes níveis de complexidade da rede de saúde.

 Determinar ao Município de Natal,  que se abstenha de

incluir ou modificar a ordem dos grupos prioritários definidos

pelo Plano Nacional de Imunização sem prévia autorização do

Ministério da Saúde, considerando a necessidade de avaliação

de critérios técnico- científicos, epidemiológicos e índices de

 vulnerabilidade social, que não vacine:   as pessoas que não

possuam vínculo ativo e que não estejam nos serviços de
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assistência à saúde, vigilância à saúde, regulação e gestão à

saúde (estabelecimentos públicos ou privados de saúde) ou nos

serviços de interesse à saúde expressamente elencados pelo

Ministério da Saúde (cemitérios, casas de apoio e instituições

de longa permanência), uma vez que o Plano Nacional de

Imunização especificou que, no grupo prioritário de

trabalhadores e profissionais de saúde, estejam apenas aqueles

“envolvidos na resposta pandêmica nos diferentes níveis de

  complexidade da rede de saúde”, que Não Vacine pessoas do

grupo de profissionais/trabalhadores de saúde autônomos com

base apenas em autodeclaração e sem apresentação do registro

ativo no conselho de classe; e , pelo menos, três contratos de

prestação de 45 serviços de assistência à saúde ou três

declarações de pacientes atestando a prestação/contratação dos

serviços ou notas fiscais de prestação de serviços de assistência

aos pacientes ou contrato de vinculação a planos de saúde

  privados,que  não vacinem os profissionais de saúde que,

mesmo sendo habilitados em áreas de saúde, desempenham

atividades exclusivamente acadêmicas, como professores ou

pesquisadores (excetuados os que trabalham rotineiramente em

laboratórios e hospitais) ou acadêmicos e estudantes da área

técnica em saúde que não estejam em estágio hospitalar, em

atenção básica, clínicas e laboratórios sem a apresentação de
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declaração do serviço de saúde ao qual esteja vinculado, com

 indicação do curso da área de saúde e do local do estágio,que

 não Vacinem os profissionais/trabalhadores de saúde de áreas

administrativas dos serviços de assistência à saúde, vigilância à

saúde, regulação e gestão à saúde ou dos serviços de interesse à

saúde (casas de apoio, ILPI s e cemitérios) que não exerçam

atividade laboral com exposição ao risco definido no PPRA

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ainda que

 intermitente, de contaminação pelo coronavírus,que não

 vacinem os trabalhadores de saúde do sistema funerário,

Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de

Óbito (SVO) que não tenham contato com cadáveres

potencialmente contaminados,que proceda a retenção de cópia

toda documentação comprobatória dos

profissionais/trabalhadores de saúde para fins de

fiscalização,que complemente a Nota Técnica nº 05/DVS/SMS,

a fim de:  elencar TODOS os tipos de serviços de assistência à

saúde, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde ou

serviços de interesse à saúde (casas de apoio, ILPI s e

cemitérios), estratificando a ordem de vacinação dos

profissionais/trabalhadores de saúde que neles laboram em

conformidade com o grau de risco definido no PPRA

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e priorizando a
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manutenção do funcionamento dos serviços de saúde, devendo

ser especificado os tipos de profissionais e trabalhadores de

saúde,por cada serviço de assistência à saúde, regulação, gestão

e vigilância à saúde ou serviços de  interesse à saúde (casas de

apoio, ILPI s e cemitérios) que estejam   enquadrados no

conceito do grupo prioritário estabelecido no PNI e esclarecido

no   Ofício Circular nº 57/2021/SVS/DVS do Ministério da

Saúde, de 12 de março de 2021, que informe e destaque

expressamente que, além da vinculação   atual a serviços de

assistência à saúde, vigilância à saúde, regulação e gestão à

saúde  ou serviços de interesse à saúde (casas de apoio, ILPI s e

cemitérios), exige-se   também a comprovação de exposição a

risco de contaminação pelo coronavírus, uma  vez que o Plano

Nacional de Imunização estabeleceu que deverão ser

priorizados,   nesse grupo, aqueles “envolvidos na resposta

pandêmica nos diferentes níveis de complexidade das redes de

saúde”;a   exigir a comprovação do vínculo ATIVO   com a

documentação pertinente a tal, não se aceitando apenas a

autodeclaração ou a inscrição em conselho de classe 46;

devendo ainda especificar a ordem de vacinação dos

acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em

estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios,

indicando os documentos comprobatórios necessários à

comprovação do estágio;   a fim de que complemente a
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autodeclaração do grupo dos profissionais/trabalhadores de

saúde, a fim de que a pessoa que for se imunizar declare, sob as

penas da lei e responsabilização cível, criminal e/ou funcional,

o serviço de saúde ao qual está vinculada e o local de prestação

deste, o tempo de exercício da atividade funcional/laboral e, em

especial, que está em atuação em serviços de assistência à

saúde, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde ou em um

dos serviços de interesse à saúde especificados pelo Ministério

da Saúde (cemitérios, ILPIs ou casas de apoio); que efetive

auditorias para a verificação de critérios de priorização de

imunização aplicados pelos vacinadores do Município;

divulgue amplamente na imprensa e em suas mídias sociais que

a vacinação dos profissionais/trabalhadores de saúde contempla

apenas aqueles que estão efetivamente prestando serviços nos

estabelecimentos públicos ou privados de assistência à saúde,

vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde ou nos serviços

de interesse à saúde (ILPIs, casas de apoio e cemitérios) , no

momento atual e estejam efetivamente “envolvidos na resposta

pandêmica nos diferentes níveis de complexidade da rede de

saúde”,que não solicite, em relação aos cuidadores de idosos, a

apresentação de certificado de conclusão do curso para o

 exercício dessa função,exigindo-se apenas a comprovação de

vínculo empregatício (carteira de trabalho que especifique o
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local de trabalho ou contrato de trabalho ou contra-cheque ou

contrato de prestação de   serviços); que conclua, no prazo

máximo de 30 dias, a aplicação da Dose 1 aos idosos

acamados/domiciliados que ainda não foram imunizados e que

estejam cadastrados no sistema eletrônico disponibilizado pela

SMS/Natal ou em listas apresentadas pelos Distritos Sanitários

 e Unidades Básicas de Saúde de Natal;a,que paralelamente ao

 avanço decrescente da imunização dos idosos, mantenha

estratégia de vacinação para os idosos acamados/domiciliados

que se encontrem na mesma faixa etária e estejam registrados

em listas dos Distritos Sanitários e Unidades Básicas de Saúde;,

 que estabeleça estratégias de vacinação em locais distintos,

para os idosos e demais grupos prioritários, ante a exposição

 maior a risco e hipervulnerabilidade das pessoas idosas,que

amplie os postos de vacinação para as unidades básicas de

saúde/distritos nas áreas de maior vulnerabilidade social, em

consonância com o previsto no plano nacional de

  vacinação;47a, que aplique, nos postos de vacinação, os

protocolos sanitários de prevenção e controle da COVID-19,

como forma de evitar a exposição das pessoas dos grupos

 prioritários a risco, evitando-se aglomerações,que obedeça aos

critérios técnicos estabelecidos nas recomendações dos

fabricantes das vacinas quanto ao intervalo de aplicação das

doses para todos os grupos prioritários, como forma de evitar a
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perda ou redução da eficácia da dose 1 aplicada;

Determino entretanto, que em caso de aplicação da primeira dose da
vacina, em desacordo com a presente decisão,que seja mantido o
cronograma para recebimento da segunda dosena data pré-agendada
,para evitar além do desperdícios de doses, a perda ou redução da
eficácia da dose já recebida.

Intimem-se o secretário Estadual de saúde e o Secretário Municipal de
saúde de Natal,para imediato cumprimento desta decisão,sob pena de
responsabilidade e multa

Ressalto que o descumprimento desta decisão importa no pagamento
de multa diária a qual nos termos do artigo 297 e 537 do CPC, fixo em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de atraso nas providências
determinadas por parte do Governo do Estado e do Município de Natal
e em R$5.000,00(cinco mil reais )por dia de atraso para os respectivos
gestores responsáveis.

  Citem-se os demandados por seus Representante legais, para
defesa no prazo legal.

 Nos termos do artigo 6º, §1º, da Resolução 26/2012, esta decisão
 para o seu integral cumprimento, por Oficialserve como Mandado,

de Justiça, cabendo à secretaria realizar as diligências necessárias para
tal fim.

Ao término do plantão,encaminhe-se o presente feito a uma das varas
competentes desta Comarca,para o seu regular processamento e
julgamento.

              Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

                                                                       Natal,01 de abril  de 2021

 

                                  ANA NERY LINS DE OLIVEIRA CRUZ.
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                             JUÍZA PLANTONISTA

                    (documento assinado digitalmente na forma da Lei
n°11.419/06)

 

 

  /RN, 1 de abril de 2021.

EVERTON AMARAL DE ARAUJO

 Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei
n°11.419/06)
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Procuradoria Geral do Estado 
PROCURADORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

Avenida Afonso Pena, nº 1155 – Bairro: Tirol – Natal/RN 
Telefone: (84) 3232-2760 

 
 
 

 

1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE NATAL - RN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001 

 
 
 
 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, presentado por seu 
Procurador Constitucional abaixo assinado, vem, mui respeitosamente perante Vossa 
Excelência, em respeito ao que se comprometeu o peticionante em audiência realizada no 
14.04.2021, apresentar Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da Rede 
Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. 

 
Pelo exposto, a Fazenda Pública requer a juntada do Plano de Retomada 

Gradual das Atividades Presenciais da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte. 
 
Nestes temos,  

 
Pede e espera deferimento. 

 
 
 

Procuradoria Geral do Estado, Natal/RN, 12/05/2021. 
 

 
 

ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO 
Procurador do Estado do Rio Grande do Norte 

Matrícula 223.730-0 
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 1 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC-

RN) apresenta o Plano de Retomada das Atividades Presenciais na rede estadual de 

ensino, incluindo orientações para o Plano de Trabalho Pedagógico de cada escola, bem 

como o protocolo sanitário correspondente.  

Todas as informações consignadas neste documento seguem as diretivas 

sistematizadas no Documento Potiguar: diretrizes para retomada das atividades 

escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte, 

elaborado pelo Comitê de Educação para a Gestão das Ações de Combate à COVID 19, 

instituído por meio do Decreto n° 29.973, de 09 de setembro de 2020, coordenado pela 

SEEC-RN, e aprovado pela Resolução CEE-RN n° 04/2020, de 21 de setembro de 2020, 

bem como as orientações de diversas normativas publicadas durante o período 

pandêmico.  

O presente Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais da rede 

estadual de ensino foi sistematizado pelo Comitê Setorial de Educação, instituido pela 

Portaria SEI n° 151, 28 de abril de 2021, e homologado pelo Grupo da Força-Tarefa 

Intersetorial Administrativa - FIA, criado por meio do Decreto nº 30.503, de 16 de abril 

de 2021, para Gestão e Controle das operações necessárias ao retorno gradual das 

atividades educacionais na modalidade presencial na Rede Pública de Ensino Estadual, 

adequando as orientações gerais às características das unidades escolares e setores 

administrativos da rede estadual, em cada município potiguar.  

No ano letivo de 2020, as unidades escolares da rede estadual de ensino 

tiveram as atividades presenciais suspensas, por meio do Decreto Estadual n° 29.524, 

de 17 de março de 2020, em decorrência da Pandemia da COVID 19. Lamentavelmente, 

em 2021, a pandemia não acabou no Brasil e no mundo, provocando insegurança para 

o retorno de atividades que impliquem em aglomerações e trabalhos coletivos, como a 

educação. Por essa razão, as atividades pedagógicas continuam acontecendo nas 

unidades escolares de forma não presencial, orientadas pela organização do trabalho 

pedagógico dos anos letivos 2020/2021, articulados em um contínuo de aprendizagem 
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e de desenvolvimento dos estudantes em todas as etapas e modalidades da educação 

básica.  

A sistematização deste Plano de Retomada das Atividades Presenciais na Rede 

Estadual, no entanto, torna-se essencial para o planejamento das unidades escolares e 

setores administrativos da SEEC-RN, antecipando a preparação das estruturas 

pedagógicas, físicas, de pessoal das unidades escolares, com o objetivo de atender aos 

protocolos normativo-pedagógico e de biossegurança aprovados pelo Conselho 

Estadual de Educação e pelo Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado de Saúde 

Pública – SESAP, instituído pela Portaria-SEI nº 1984, de 20 de julho de 2020. Embora o 

retorno das atividades presenciais esteja condicionado ao cenário epidemiológico e às 

condições sanitárias e de assistência no controle da pandemia, o planejamento nas 

unidades escolares e setores administrativos da SEEC deve ser intensificado para a 

organização de estratégias e meios que garantam a segurança e a proteção dos 

estudantes e dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar. 

 

1. Da Governança do Plano de Retomada Gradual  

 

No processo de governança das ações e providências adotadas para 

elaboração, execução e monitoramento do Plano de Retomada das Atividades 

Presenciais, a SEEC instituiu o Comitê Setorial, por meio da Portaria SEI n° 151, de 28 de 

abril de 2021, com representatividade de gestores, profissionais da educação, sindicato 

dos trabalhadores em educação, das entidades estudantis, de profissionais da saúde, da 

infraestrutura, da assistência social e da segurança pública. O Comitê possui como 

objetivo construir os protocolos sanitários e pedagógicos, definidos em um Plano de 

Retomada Gradual às atividades da Rede, partindo das diretrizes contidas no 

Documento Potiguar, acompanhando o seu desenvolvimento e monitorando o controle. 

Assim, o Plano de Retomada deve orientar as Redes de Ensino na adaptação das 

diretrizes às suas realidades, observando a capacidade de pessoal, física e operacional. 

As Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC), em articulação com as 

Regionais de Alimentação Escolar (DRAE) devem instituir Comissão Regional, com o 

objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Retomada das Atividades 
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presenciais nas escolas sob sua circunscrição, monitorando, orientando e assessorando 

cada Unidade na construção de possíveis protocolos específicos e implantação das ações 

de retomada das atividades presenciais. A Comissão Regional deverá atuar no 

monitoramento, assessoramento e controle das medidas adotadas nas unidades 

escolares, credenciando-as para o funcionamento presencial, a partir do atendimento 

das exigências dos protocolos de biossegurança. Além disso a Comissão Regional estará 

vinculada ao Comitê Setorial da SEEC, encaminhando a este os procedimentos que não 

puderem ser resolvidos no âmbito de sua competência.  

A Comissão Regional deverá elaborar estratégias intersetoriais, a partir da 

discussão entre equipes da saúde e de assistência social, para o acolhimento emocional 

dos estudantes e profissionais da educação. Quando as unidades, instituições ou redes 

de ensino tiverem em seus quadros de colaboradores funcionários e/ou profissionais 

qualificados nas áreas de Assistência Social, Gestão de Pessoas, Educação 

Socioemocional, Psicologia ou Psicopedagogia, esses profissionais podem ser solicitados 

para acolher as demandas dos estudantes e dos profissionais de educação. 

Sem prejuízo das disposições previstas neste Plano de Retomada e em 

respeito ao princípio de gestão democrática das escolas, as unidades de ensino 

elaborarão Plano Específico de Retomada das Atividades Presenciais, considerando as 

singularidades da comunidade, o diagnóstico das condições epidemiológicas no 

território em que estão inseridas.  

A Comissão Escolar, designada por meio de portaria do Gestor Escolar, pode 

ser o próprio Conselho Escolar, que terá como objetivo conduzir o processo de 

preparação, execução e monitoramento deste Plano de Retomada das atividades 

presenciais, que se desdobram em ações pedagógicas, administrativas e de 

biossegurança, relacionadas às dimensões Normativas, Pedagógicas e de Biossegurança 

do Documento Potiguar. Compete, ainda, a esta Comissão Escolar apresentar o Plano 

de Retomada à comunidade escolar, tornando públicas as orientações e protocolos, em 

locais de fácil acesso e circulação, e por meio digital. 

No Plano de Retomada Específico, cada Unidade escolar também deverá 

incluir o Plano de Trabalho Pedagógico, de acordo com as diretrizes e orientações do 

Documento Potiguar, e da organização dos ciclos de aprendizagens em um contínuo 
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entre os anos letivos de 2020 e 2021, definidos por meio da Portaria-SEI nº 487, de 18 

de dezembro de 2020 -CEE-RN. 

 

2. PLANO DE RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DE ENSINO  

 

2.1 Premissas do Plano de Retomada das Atividades Presenciais 

 

Como premissas do Plano de Retomada das atividades presenciais nas escolas 

públicas estaduais, a SEEC define que esse processo deverá ocorrer de forma gradual, 

híbrida e facultativa, para fins de prevenção e de controle da transmissão do novo 

coronavírus enquanto perdurar o estado de calamidade em saúde pública.  

O retorno progressivo e gradual das atividades educacionais presenciais, 

priorizando a atenção às situações de vulnerabilidade social e considerando a variação 

das condições sanitárias no território potiguar, será direcionado a partir das 

Recomendações nº 22 e 28 do Comitê de Especialista da SESAP, bem como da Portaria 

Conjunta n° 004/2021- GAC/SESAP/SEEC, de 22 de abril de 2021, fazendo-se necessário 

o planejamento sistemático de estratégias que permitam alternar atividades presenciais 

e não presenciais. 

Nesse sentido, foram elencadas como premissas norteadoras do processo de 

retorno às atividades presenciais nas unidades escolares, as dispostas a seguir: 

 

I. Adoção das medidas e dos protocolos de biossegurança pelas 

Unidades Escolares;  

II. Investigação dos Critérios Epidemiológicos na Localidade; 

III. Vulnerabilidade Social dos Estudantes na retomada. 

A observância das premissas eleitas se destina a “equalizar o risco sanitário 
admitido em face ao risco social e educacional que representa os alunos fora da sala de 
aula1. 

 
1 Recomendação 28 Comitê de Especialistas da SESAP-RN, pág. 17 
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2.1.1 Da Adoção das Medidas e dos Protocolos de Biossegurança pelas Unidades 

           Escolares:  

Preliminarmente, visando garantir a segurança necessária à retomada gradual 

e responsável das atividades escolares na modalidade presencial se faz imprescindível 

atender aos protocolos sanitários, cuja observância se destina a assegurar o 

distanciamento social e os procedimentos de higiene individuais e coletivos. 

Assim, como primeiro critério, é indispensável sejam adotadas as medidas e 

dos protocolos de biossegurança pelas unidades escolares, nos termos constantes nas 

portarias e orientações editadas pela SEEC, em especial, a Portaria-Conjunta n° 

004/2021 - GAC/SESAP/SEEC, publicada na Edição n° 14.913, de 23 de abril de 2021, do 

Diário Oficial do Estado. A referida portaria consolida e estabelece os protocolos gerais 

de biossegurança para a retomada gradual das atividades escolares no sistema estadual 

de ensino, traçando normativas para os espaços administrativos, assim como para todo 

o ambiente escolar. 

 

2.1.2 Dos Critérios Epidemiológicos e Sanitários para a Retomada Gradual das  

          Atividades Presenciais: 

 

Por sua vez, como segundo critério, tem-se os fundamentos epidemiológicos 

indicados pelo Comitê de Especialistas da SESAP/RN, a partir das recomendações 

supracitadas, em especial a Recomendação n° 028/2021. 

Partindo dos níveis de riscos das atividades, o retorno na modalidade 

presencial de ensino é apresentado a partir de uma atenção regionalizada, com ênfase 

na situação dos municípios, traduzida em indicador epidemiológico composto. 

O indicador epidemiológico composto se destina a revelar se o Município em 

questão se encontra inserido em contexto que possibilita o retorno, ainda que gradual, 

das atividades educacionais no modo presencial, indicando o número de casos na 

localidade, sopesando-os com a capacidade do sistema de saúde estadual em absorver 

os casos identificados. 
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Vertido em elemento que necessita ser avaliado pelo órgão central para a 

retomada das atividades educacionais no modo presencial, em conjunto com a 

comunidade escolar local, o indicador epidemiológico composto consiste em fator de 

observância necessária ao retorno seguro e ao avanço dos processos de retomada, 

desde que implementadas as medidas e os protocolos de biossegurança pelas unidades 

escolares. 

 

2.1.2.1 Da metodologia do indicador epidemiológico composto 

 

Nos termos das recomendações elaboradas pelo Comitê de Especialistas, 

avaliando a situação por Município, o indicador epidemiológico composto possui 

fundamento base no número de casos novos diários para cada 100 mil habitantes, ou o 

número de casos novos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, desde que associada 

a uma queda sustentável por, pelo menos, 30 dias (BMJ, 2020). Também é considerada 

a proporção de testes RT-PCR positivos, nos últimos 14 dias (Fiocruz, 2020 e CDC, 2020). 

A partir da constatação dos números que compõem o indicador 

epidemiológico podem ser observados diferentes cenários, com a possibilidade de 

retornos das atividades de acordo com o risco provocado, em conformidade com a 

tabela disposta abaixo:  
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Risco Tipo de aula Estratégias utilizadas 

Risco baixíssimo Alunos e professores participam de 
aulas, atividades e eventos apenas 
virtuais. 

  

Risco baixo Modelo de aprendizagem híbrido, 
em que a maioria dos alunos e 
professores participa de 
aprendizagem virtual e alguns 
alunos e professores participam de 
aprendizagem presencial 

1. Aulas, atividades e eventos 
presenciais pequenos 

2. Cronogramas de coorte e alternados 
ou escalonados, aplicados com rigor 

3. Sem mistura de grupos de alunos e 
professores durante os dias letivos 

4. Sem compartilhamento de objetos 
entre alunos e professores 

5. Alunos, professores e funcionários 
seguindo todas as etapas para 
proteger a si mesmos e aos outros 
em todos os momentos, incluindo o 
uso adequado de máscaras faciais, 
distanciamento social e higiene das 
mãos 

6. Limpeza regular e consistente (ou 
seja, pelo menos diariamente ou 
entre os usos) de áreas tocadas com 
frequência 

Risco moderado Modelo de aprendizagem híbrido, 
em que a maioria dos alunos e 
professores participa do 
aprendizado presencial e alguns 
alunos e professores participam do 
aprendizado virtual 

1. Aulas, atividades e eventos 
presenciais maiores 

2. Cronogramas de coorte e alternados 
ou escalonados aplicados com 
algumas exceções 

3. Alguma mistura de grupos de alunos 
e professores ao longo dos dias 
letivos 

4. Compartilhamento mínimo de 
objetos entre alunos e professores 

5. Alunos, professores e funcionários 
que seguem todas as etapas para se 
protegerem e aos outros, como o uso 
adequado de máscaras faciais, 
distanciamento social e higiene das 
mãos 

6. Limpeza regularmente programada 
(ou seja, pelo menos diariamente ou 
entre os usos) de áreas tocadas com 
frequência 

Risco elevado Alunos e professores se envolvem 
inteiramente em aprendizagem, 
atividades e eventos presenciais 

1. Alguma mistura de grupos de alunos 
e professores ao longo dos dias 
letivos 

2. Algum compartilhamento de objetos 
entre alunos e professores 

3. Alunos, professores e funcionários 
seguindo algumas etapas para se 
protegerem e aos outros, como o uso 
adequado de máscaras faciais, 
distanciamento social e higiene das 
mãos 

4. Limpeza irregular de áreas tocadas 
com frequência 

Risco elevadíssimo Alunos e professores se 1. Alunos se misturando livremente 
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                      Tabela 2 - Indicadores de risco para a comunidade escolar referente à Covid-19
2 

Indicadores Risco 
Baixíssimo 

Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco 
Elevadíssimo 

Número de 
novos casos por 
100 mil 
habitantes em 
14 dias 

< 5 5 a < 20 20 a < 50 50 a < 200 > 200 

Porcentagem de 
testes RT-PCR 
positivos nos 
últimos 14 dias 

< 3% 3% a < 5% 5% a < 8% 8% a < 10% > 10% 

Indicador 
composto 

1 2 3 4 5 

Evolução do 
indicador 
composto em 14 
dias 

Redução       
Estabilidade Aumento 

 

Dessa forma, como indicado na Recomendação n° 28, as estratégias utilizadas 

nas escolas podem ser resumidas em cinco grupos: 1) Uso correto e constante de 

máscaras; 2) Distanciamento social o máximo possível (pelo menos 1 pessoa por 2,25m2 

, o que dá um espaçamento médio de 1,5m entre as pessoas); 3) Higiene respiratória e 

das mãos; 4) Limpeza e desinfecção; 5) Rastreamento de contatos, em colaboração com 

os serviços de saúde. 

Assim, a tabela 2 sumariza os riscos de acordo com os indicadores 

epidemiológicos e locais das escolas, baseado nas recomendações da Fiocruz e 

adaptadas pelo Comitê de Especialistas da SESAP-RN. 

 

2.1.3 Vulnerabilidade Social dos Estudantes na retomada. 

 

Finalmente, como terceiro e último critério o Plano de Retomada Específico 

da unidade escolar deverá prever a construção de estratégias para identificação, 

acompanhamento e reinserção de crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas em 

situação de vulnerabilidade social, em defasagem idade/ano/série, e/ou com reiteradas 

 
2 Recomendação 28 - Comitê de Especialistas da SESAP-RN 
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faltas, conforme diagnóstico realizado, a partir da ação coordenada de Busca Ativa dos 

estudantes.  

A Escola deverá elaborar planos de reinserção dos estudantes com 

dificuldades de participação, evitando o abandono escolar e o insucesso da 

aprendizagem, fatores que desembocam em altos índices de reprovação dos 

estudantes, especialmente em decorrência do tempo sem atividades escolares 

presenciais.  

Estudantes inseridos neste cenário, provavelmente, são aqueles que são 

excluídos do acesso aos meios de comunicação e informação, sendo fundamental o 

planejamento de formas de interação e de participação com diferentes metodologias e 

meios de comunicação. 

 

3. Do Plano de testagem para trabalhadores da SEEC 

Considerando que os ambientes e processos de trabalho podem ter um papel 

crucial na rápida disseminação do vírus, em especial quando confinados, com ventilação 

insuficiente, com tarefas e funções que impliquem em aglomeração e proximidade entre 

os trabalhadores por cerca de 08 (oito) horas por dia, compartilhando instalações, 

bancadas, instrumentos, ferramentas, refeitórios, alojamentos, transportes entre 

outros, o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), o Núcleo 

Estadual de Atenção à Segurança e à Saúde e do Trabalhador e da Trabalhadora (NESST) 

da Secretaria de Estado de Saúde Pública do RN, a Subcoordenadoria de Vigilância 

Epidemiológica (SUVIGE) e o Laboratório Central/SESAP divulgaram plano estadual de 

testagem para os trabalhadores da SEEC. 

A finalidade do plano é realizar a testagem dos servidores públicos estaduais, 

cargos comissionados, terceirizados e estagiários vinculados à SEEC-RN, estabelecendo 

como objetivo os critérios para a testagem do público descrito acima, através da 

realização de sorologia para COVID-19, daqueles que estarão retornando as atividades 

presenciais, bem como orientar os procedimentos necessários para a realização de RT-

PCR para o público alvo que esteja sintomático nas Regiões de Saúde.  
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Já em andamento, a execução do Plano teve início pelas I, III e VII Regional de 

Saúde, ocorrida entre os dias 08 e 30 de abril de 2021. Foram realizados testagens 

sorológica em aproximadamente 8 (oito) mil trabalhadores, cujos resultados 

preliminares indicam que em sua maioria estes não tiveram exposição ao novo 

Coronavírus. 

Inobstante se trate de resultado preliminar, a apuração reforça a necessidade 

premente de priorizar a vacinação dos trabalhadores da educação do Estado, 

porquanto, ao retornarem às atividades presenciais serão incrementados os riscos de 

exposição, bem como de contágio pelo novo coronavírus à estes. 

Ainda, os dados inicialmente colhidos se destinarão ao apoio de ações 

planejadas e identificação oportuna de eventual necessidade de intervenção, bem como 

ao subsídio de tomada de decisão dos gestores em tempo ideal durante o curso do 

processo de retorno às atividades presenciais.  

 

4. Do Plano de Vacinação dos trabalhadores da SEEC  

 

Embora a campanha de vacinação em curso não tenha garantido aos 

trabalhadores e trabalhadoras da educação o acesso ao imunizantes contra o novo 

coronavírus, a SEEC está elaborado o Plano de Vacinação específico dos trabalhadores 

da educação do estado do RN, em articulação com a Câmara Técnica da SESAP. 

Ainda que a implementação deste esteja condicionado à autorização do 

Ministério da Saúde para inclusão dos profissionais da educação no Plano Nacional de 

Vacinação, como forma de planejamento, a SEEC formulou proposta para a vacinação 

dos trabalhadores da educação regular pública e privada com a utilização de doses 

oriundas de 40% da reserva técnica de forma descendente contemplando 

sucessivamente os grupos a seguir:  
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Grupo 1 - Professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches, pré-escola, 

ensino fundamental e ensino médio e técnico, além dos gestores dessas unidades 

escolares, com o seguinte ordenamento por faixa etária: 

I. 50 anos ou mais; 

II. 40 a 49 anos; 

III. 30 a 39 anos; 

IV. 18 a 29 anos. 

  

Grupo 2 - Demais trabalhadores da educação dos demais níveis educacionais 

contemplados, com o seguinte ordenamento por faixa etária: 

I. 50 a 59 anos; 

II. 40 a 49 anos; 

III. 30 a 39 anos; 

IV. 18 a 29 anos. 

 

Dentre outros aspectos que estão sendo avaliados na proposta encontram-se: 

I. vacinação do grupo subsequente dar-se-á quando a meta de vacinação 

no grupo alvo atingir 90%, devendo as doses serem devidamente 

registradas pelo Município. 

II. Eventuais trabalhadores da educação não contemplados nesta ordem 

deverão ser vacinados de acordo com o rito ordinário estabelecido no 

Plano Nacional de Imunização. 

III.  identificação dos profissionais nos serviços de vacinação municipais 

ocorrerá mediante uma listagem nominal dos que se enquadram no 

grupo prioritário, providenciada pela entidade representativa dos 

mesmos, de entrega obrigatória nos serviços de vacinação. 
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5. Do retorno gradual, facultativo e de forma híbrida das atividades presenciais.  

 

Estabelecidas em linhas anteriores as considerações iniciais e as premissas 

norteadoras do processo de retomada da rede de ensino, caso seja verificado padrões 

favoráveis ao retorno das atividades educacionais na modalidade presencial, resta  

possibilitar a implementação do regresso de forma gradual, facultativa e híbrida, a ser 

executada nos termos ora dispostos. 

O retorno dos profissionais e estudantes deverá ser realizado de forma 

gradual, por meio da implantação deste Plano de Retomada, em conjunto com as 

demais normativas anteriormente emanadas e as que possam vir a ser publicadas, em 

graduações (estágio), com revezamento semanal, associada às perspectivas do ensino 

híbrido, alternando momento presenciais e não presenciais, com diversas metodologias 

e meios de comunicação, por meio de fases executadas em duas graduações de retorno.  

O revezamento consiste na alternância entre estudantes e/ou turmas, com 

limitação da capacidade espacial de cada sala de aula, atendendo à porcentagem 

determinada pelo Estágio e Fase, para as atividades presenciais. Os demais estudantes 

permanecerão em regime não presencial, interagindo por meio de recursos 

desenvolvidos pela SEEC e pelas escolas. O revezamento deverá ser detalhado no Plano 

de Retomada da Escola, a depender das características da oferta de ensino de cada 

unidade escolar. 

 

Observação 1 – Das tumas com poucas matrículas: Nas 
situações em que sejam verificadas turmas com poucas 
matrículas, respeitado o distanciamento físico exigido na 
Portaria Conjunta nº 004/2021, o revezamento poderá ocorrer 
entre turmas, a critério das respectivas unidades escolares, 
considerando a dimensão do espaço físico das salas de aula, e 
observando a ordem de retorno dos anos/séries de ensino.  

 

Observação 2: Desde que garantidas as medidas sanitárias de 
distanciamento físico, a escola poderá, também, priorizar as 
aulas presenciais sem revezamento para os alunos em situação 
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de dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos 
disponibilizados.  

 

Por fim, para adoção das medidas de exceção acima indicadas nas 

observações, as unidades de ensino deverão informar previamente ao órgão central da 

SEEC, acostando os documentos probatórios que se amoldem às singularidades 

supracitadas. 

Por sua vez, no que concerne à forma gradual e em fases, essa consiste no 

retorno crescente de estudantes a cada período indicado na fase correspondente, 

considerando o planejamento por etapas de ensino desses estudantes. 

O retorno ocorrerá, ainda, de forma facultativa, permitindo aos familiares dos 

estudantes a escolha se estes retornarão às atividades escolares presenciais ou se 

permanecem com um planejamento de atividades não presenciais, devidamente 

associadas ao planejamento do professor para cada turma.  

O ensino na perspectiva híbrida desenvolverá atividades presenciais, em 

articulação com atividades não presenciais, com objetivo de organizar orientações de 

estudos e de recuperação dos objetos de conhecimentos, das habilidades e da 

participação dos estudantes, mediadas ou não por tecnologias digitais. Intercalará 

momentos de debates, com atividades de laboratórios, de estudos individuais, de grupo 

de debates, de pesquisas sobre temas e contextos sociais e culturais dos estudantes. 

Pressupõe a inclusão de noções como personalização, protagonismo e valorização do 

projeto de vida dos estudantes, com a inserção de metodologias em que o processo 

ensino-aprendizado inclua a experimentação, a problematização, as experiências de 

alternância e de trocas com diferentes saberes e práticas do cotidiano. 

Assim, significa que o retorno das atividades presenciais articulará aulas 

presenciais e não presenciais, distribuindo-se os estudantes entre essas estratégias 

desenvolvidas, de acordo com o plano de revezamento das turmas escolares e a 

graduação em fases das etapas da educação básica, atendendo às especificidades em 

suas modalidades. 
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5.1 Das Graduações para o Retorno das Atividades presenciais  

 

As graduações serão divididas em dois estágios, onde cada um deles estará 

respectivamente subdividido em 4 (quatro) e 3 (três) fases, que serão implementadas 

de modo distinto e sucessivo. O estágio será composto por critério específico, ao passo 

em que a implementação das fases dar-se-á com a ampliação dos percentuais do critério 

adotado. 

Assim, o primeiro estágio concentra o retorno presencial dos alunos por ano 

escolar, possuindo percentual inicial fixo de 30% (trinta por cento) dos alunos 

matriculados nos anos/séries consignados nas fases que compõem a sua subdivisão.  

Noutro passo, o segundo estágio ampliará o percentual dos alunos que 

regressarão à forma presencial de ensino, implementando 03 (três) fases com 

percentuais crescentes, na mesma lógica da retomada adotada no primeiro momento.  

Demarcando os estágios e as fases, observe-se o esquema composto a seguir: 
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5.1.1 Do Estágio I 

 

5.1.1.1 Do Estágio I – FASE 1.I - Do Planejamento e Acolhimento dos 
Profissionais da Educação 

 

Paralelo ao processo de ensino não presencial, atualmente em 

desenvolvimento da rede estadual, a retomada das atividades escolares presenciais 

deverá ser antecedida por ações de planejamento coletivo e acolhimento dos 

profissionais da educação, que ocorrerá uma semana antes da retomada das atividades 

presenciais. Durante a fase de planejamento e acolhimento dos profissionais da 

educação, prevista para 7 (sete) dias, as unidades escolares deverão: 

 

I. Intensificar as ações de acolhimento sócio emocional com as equipes 

profissionais docentes, técnico-administrativas, trabalhadores 

terceirizados e colaboradores; 

II. Desenvolver atividades de capacitação e orientação com os 

profissionais, apresentando-os aos protocolos de biossegurança que 

deverão ser obedecidos por todos da comunidade escolar; 

III. Adequar os calendários de aulas e de trabalho dos profissionais, em 

articulação com as equipes pedagógicas, bem como a divisão dos grupos 

de estudantes que estarão em revezamento na escola, em cada dia ou 

semana; 

IV. De maneira conjunta, estudar e reestruturar os planos de ensino, no 

sentido de implementar o ensino híbrido, com ou sem o uso de 

tecnologias, mesclando atividades presenciais e não presenciais. 

V. Planejar os trabalhos pedagógicos, considerando os estudantes e os 

professores que não retornam presencial, tendo em vista serem de 

grupos de risco ou por escolha da família. 
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5.1.1.2. Do Estágio I – FASE 2.I - Do retorno dos alunos: 

 

Vencida a implementação da fase de planejamento e acolhimento dos 

profissionais da educação, sem agravamento dos índices epidemiológicos, terá início o 

retorno das atividades presenciais dos estudantes em conformidade com as orientações 

estabelecidas. 

Assim, inicialmente o retorno dar-se-á com a 3ª série do ensino médio, em 

razão de estarem em etapa de terminalidade das escolaridade, bem como dos anos 

iniciais do ensino fundamental, consubstanciados no 1º ao 5º anos, diante das 

necessidades e especificidades do processo de alfabetização e sistematização das 

aprendizagens nessa etapa.  

A duração desta fase será de 14 (quatorze) dias.  

 

5.1.1.3. Do Estágio I – FASE 3.I:  

Superadas as fases anteriores sem que haja agravamento dos índices, será 

iniciado o regresso das atividades presenciais dos estudantes da 2ª série do ensino 

médio e dos estudantes matriculados nos 6° e 7° anos do ensino fundamental. 

A fase 3.1 terá  duração de 14 (quartoze) dias. 

 

5.1.1.4. Do Estágio I – FASE 4.I: 

Finalmente, e mantidas as condições epidemiológicas, nesta fase poderão 

retornar às atividades presenciais os estudantes da 1ª série do ensino médio e os 

estudantes do ensino fundamental pertencentes ao 8° e 9° anos. 

A fase 2.I terá duração de 14 (quartoze) dias. 

 

5.1.2 Do Estágio II: 

Completado o Estágio I, após avaliação do Comitê Setorial de Retomada, em 

interação com as orientações do Comitê de Especialistas da SESAP, dar-se-á início a 
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implementação do Estágio II. Neste, a retomada será estabelecida ampliando a 

percentagem de estudantes em sala de aula, desde que obedecidos o intervalos entre 

as fases na proporção e no tempo dispostos a seguir: 

 

5.1.2.1 Do Estágio II – FASE 1.II: 

Com o retorno gradual e progressivo de todos os anos/séries limitados a 30% 

(trinta por cento) das matrículas executados no Estágio anterior, parte-se para 

implementação da Fase 1 do Estágio II, aumentando a percentagem dos alunos em sala 

de aula para 50% dos estudantes matriculados em todas as turmas.  

A fase 1 do Estágio II terá duração de 28 (vinte e oito) dias. 

 

5.1.2.2 Do Estágio II – FASE 2.II: 

Passado o período, e verificada a manutenção dos índices epidemiológicos, as 

unidades escolares estão aptas a implementar o retorno presencial de 75% dos 

estudantes matriculados em todas as turmas.  

A fase 1 do Estágio II terá duração de 56 (cinquenta e seis) dias. 

 

5.1.2.3 Do Estágio II – FASE 3.II: 

Por último, sob a avaliação constante por parte do Comitê Setorial de 

Retomada, devidamente autorizada e orientada pelo Comitê de Especialistas da SESAP, 

e desde que todas as medidas sanitárias de prevenção permaneçam sendo fielmente 

observadas, a rede estadual de ensino poderá implementar o retorno presencial de 

100% dos estudantes matriculados em todas as turmas.  

 

Observação 3 – Das manutenção dos estágios: A 
implementação das fases está condicionada a manutenção dos 
índices epidemiológicos na localidade, bem como ao 
cumprimento de todos os protocolos de biossegurança e 
medidas sanitárias pelas unidades escolares. Ainda, cumpre 
esclarecer que verificada piora nos índices, poderá haver 
regresso nas fases acima explicitadas.  
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    5.2 Das recomendações a serem observadas pelas Comissões Escolares 

Durante a implementação de todas as fases e estágios as Comissões Escolares 

das unidades da rede estadual devem observar as seguintes recomendações: 

 

I. Disciplinar medidas específicas do seu contexto escolar não consignadas 

neste documento;  

II. Realizar o acolhimento dos alunos, com orientações relativas ao 

cumprimento dos protocolos de biossegurança e reflexão sobre o 

contexto pandêmico e seus impactos em toda a comunidade escolar, 

nos termos das diretrizes elencadas no Documento Potiguar; 

III. Organizar reunião com os líderes de turmas e os Grêmios escolares para 

detalhar e divulgar os protocolos com os estudantes; 

IV. Criar estratégias de comunicação entre a comunidade escolar, com 

mensagens de cunho acolhedor e orientador, a serem divulgadas por 

meio das redes sociais, veículos diversos de comunicação e plataformas 

de mensagens instantâneas;  

V. Monitorar possíveis situação de abandono escolar, nos ditames do 

Decreto Estadual n°29.507, de 12 de março de 2020, que cria o 

Programa Estadual de Busca Ativa Escolar do Rio Grande do Norte 

(BAERN) e dá outras providências e da Portaria-SEI n° 430, de 6 de 

outubro de 2020.;  

VI. Estabelecer parcerias com profissionais, órgãos oficiais, órgãos 

especializados em biossegurança e em saúde geral e mental/emocional, 

para que haja colaboração no processo de acolhimento na retomada 

das atividades escolares, sob a forma de orientação, de formação ou de 

intervenções pontuais, segundo as necessidades apresentadas pela 

unidade escolar;  

VII. Manter a comunicação frequente com os estudantes e familiares, bem 
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como com os docentes e profissionais da educação que, por condições 

específicas de saúde e/ou pelos acometimentos provocados pela 

COVID-19, não puderem retornar às atividades presenciais;  

VIII. Organizar espaços de escuta para os profissionais e estudantes, com 

relatos e conversas, no retorno presencial, garantindo o padrão de 

segurança para as socializações e reflexões sobre o que aprenderam 

nesse tempo de isolamento, em especial, aqueles que precisarão de 

uma atenção individualizada; 

IX. Planejar atividades para crianças, jovens e adultos, inseridos em grupo 

de risco, acometidos de comorbidades ou em situação vulnerável, caso 

não retornem às aulas presenciais, enquanto perdurar o contexto de 

pandemia, para a continuidade da aprendizagem e a consequente 

avaliação sob a perspectiva dos casos excepcionais, assegurando-lhes o 

direito à educação e ao cuidado com a saúde;   

X. Acompanhar a formação em serviço e organização do trabalho 

pedagógico, para mitigar a tensão e ansiedade dos docentes e 

profissionais da educação, contribuindo, consequentemente, para o 

equilíbrio sócio emocional dos referidos educadores;   

XI. Inserir, nas pautas formativas da escola, momentos de acolhimento e 

reintegração social para toda comunidade escolar, como forma de 

superar as consequências (socioemocionais, de ensino e aprendizagem) 

causadas pelo período de isolamento social.  

 

6. Da Dimensão Psicossocial 

 

A escola possui uma função social que vai além das aprendizagens de 

conhecimentos formais e que, em seu espaço, manifestam-se sentimentos que devem 

ser ouvidos e acolhidos, garantindo que todos que integram a comunidade escolar sejam 

percebidos em sua integralidade.  
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No retorno às aulas presenciais, a empatia e o cuidado deverão permear todas 

as práticas, considerando que os estudantes, os professores e os demais profissionais 

que atuam na escola, incluindo os gestores, passaram por adaptações emocionais, 

físicas, sociais e cognitivas que exigiram muito de cada pessoa. 

É preciso considerar que não há soluções prontas para lidar com os impactos 

da pandemia, e que as ações para sua superação demandam tempo, cuidado e 

paciência. Cada escola possui um saber próprio sobre si, sobre sua realidade e sobre os 

sujeitos que fazem parte dela e, portanto, deverão utilizar as ferramentas necessárias 

para que todos se sintam acolhidos, o que, consequentemente, gerará confiança e 

segurança no espaço escolar.  

Para auxiliar nas atividades em questão, a SEEC disponibilizará equipe de 

psicólogos para atuação junto às DIREC, assessorando as equipes pedagógicas das 

escolas, organizando ações de acolhimento e de apoio emocional e sócio afetivo a toda 

comunidade escolar.  

 

7. Da Dimensão Pedagógica 
 

7.1 Procedimentos para o Retorno Presencial das Atividades Letivas 

Para o retorno das presencial das atividades letivas, as unidades escolares 

deverão elaborar plano destinado a sistematizar as intervenções pedagógicas a serem 

realizadas, de forma a identificar quais habilidades e competências apresentaram 

maiores dificuldades pelos alunos, e quais foram mais bem desenvolvidas, a fim de 

traçar um perfil em torno desses aspectos. 

Na elaboração do Plano, as unidades escolares deverão realizar o 

mapeamento da situação dos estudantes em relação ao nível de aprendizagem nas 

atividades não presenciais, a partir de atividades diagnósticas, bem como ao acesso às 

tecnologias e estratégias (online e offline) utilizadas durante o período de suspensão das 

aulas presenciais, e ainda, à participação e aos fatores essenciais à continuidade e 

desenvolvimento de sua escolaridade. 
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Além disso, as equipes pedagógica e docente da escola deverão planejar os 

procedimentos a serem adotados para reorganização dos objetos de conhecimento e 

habilidades cujo desenvolvimento se pretende, e elaborar plano de revisão e de 

fortalecimento das aprendizagens dos estudantes, considerando a carga horária dos 

professores e a participação dos estudantes, com registros no SIGEduc, articulando os 

anos de 2020/2021. Intercalará momentos de debates, com atividades de laboratórios, 

de estudos individuais, de grupo de debates, de pesquisas sobre temas e contextos 

sociais e culturais dos estudantes. Pressupõe a inclusão de noções como personalização, 

protagonismo e valorização do projeto de vida dos estudantes, com a inserção de 

metodologias em que o processo ensino-aprendizado inclua a experimentação, a 

problematização, as experiências de alternância e de trocas com diferentes saberes e 

práticas do cotidiano, organizadas em projetos interdisciplinares pelas equipes 

profissionais da escola. 

Assim, significa que o retorno das atividades presenciais articulará aulas 

presenciais e não presenciais, distribuindo-se os estudantes entre essas estratégias 

desenvolvidas, de acordo com o plano de revezamento das turmas escolares e a 

graduação em fases das etapas da educação básica, atendendo às especificidades em 

suas modalidades. 

Nos planos de revisão e de fortalecimento das aprendizagens deverá ser dado 

foco nos métodos que assegurem as condições necessárias à promoção dos alunos com 

qualidade e equidade, trabalhando com estratégias de mitigação de prejuízos eventuais 

pedagógicos relacionados à implantação do modelo educacional híbrido.  

Ainda, as atividades pedagógicas não presenciais deverão ser consideradas no 

cômputo da carga horária letiva dos anos 2020/2021, associadas às aulas presenciais 

quando do retorno, podendo ser organizada em projetos interdisciplinares em 

consonância com o previsto na Portaria n° 112, de 22 de março de 2021. 

Ademais, as orientações pedagógicas contidas no plano a ser elaborado pela 

unidade escolar, deverão estabelecer diretivas em consonância com às diretrizes 

dispostas nas seguintes normativas: 
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⮚ Instrução Normativa n° 01/2020 – CEE/SEEC – RN, de 05 de abril de 2020  

⮚ Instrução Normativa n° 02/2020 – CEE/SEEC - RN, de 1º de julho de 2020, que dá 

nova redação ao § 3º, do Art. 3º, da Instrução Normativa nº 01/2020 – CEE/SEEC 

- RN; 

⮚ Portaria-SEI nº 368, de 22 de julho de 2020; 

⮚ Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União, 

em 19/08/2020, Edição 159, Seção 1, Página 4; 

⮚ Resolução CEE-RN n° 04/2020, de 21 de setembro de 2020, que aprova o 

Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos 

Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte 

⮚ Portaria-SEI n° 438/2020, de 21 de outubro de 2020; 

⮚ Parecer n° 065/2020, aprovado em 25 de novembro de 2020, pelo Conselho 

Estadual de Educação - CEE-RN, e homologado por Ato de Homologação - SEEC, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, em 28 de 

novembro de 2020.  

⮚ Portaria-SEI nº 487, de 18 de dezembro de 2020, que institui os Ciclos de 

Aprendizagem. 

⮚ Portaria SEI n° 112, de 22 de março de 2021, que aprova o calendário escolar 

2020/2021 e o calendário de matrículas. 

 

7.2 Das Estratégias Pedagógicas para Busca Ativa dos Estudantes 

A Busca Ativa Escolar consiste em estratégia desenvolvida pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com a União Nacional de Dirigentes 

Municipais (UNDIME) e com o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência 

Social (CONGEMAS) disponibilizada gratuitamente para estados e municípios a fim de 

apoiá-los no enfrentamento da exclusão escolar.  

O Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado, da 
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Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC/RN tem trabalhado em regime de 

colaboração com os municípios, através de parceria com a União Nacional de Dirigentes 

Municipais – UNDIME/RN, na perspectiva de promover ações que nos auxiliem a 

identificar, registrar, e acompanhar os casos de crianças, adolescentes, jovens, adultos 

e pessoa idosa que estão fora da escola ou em risco de evasão e quando necessário 

acionar diferentes áreas para garantir o direito desses cidadãos à educação. 

No contexto atual de crise emergencial causada pela pandemia, o Programa 

Estadual de Busca Ativa Escolar do Rio Grande do Norte (BAERN), também tem 

trabalhado para atender aos alunos em situação de vulnerabilidade social para que 

esses tenham condições de continuarem mantendo vínculo escolar. 

Desse modo, foi elaborada a Nota Técnica n° 01/2020/SEEC-RN/CORE, cujo 

teor se destina a descrever o fluxo e estratégias para implementação da Busca Ativa nas 

instituições escolares que compõem a Rede Estadual de Ensino a qual deverá ser 

integralmente observada.  

Por fim, as unidades de ensino deverão ajustar as ações direcionadas aos 

estudantes em situação de vulnerabilidade social, em defasagem idade/ano/série, e/ou 

com reiteradas faltas, conforme diagnóstico realizado, a partir da ação coordenada de 

Busca Ativa dos estudantes. 

 

8. Dos protocolos de Biossegurança e Administrativos para o Retorno Gradual 
das Atividades Educacionais na Modalidade Presencial 

 

O processo de implantação dos protocolos de biossegurança para a retomada 

das aulas presenciais na rede de ensino deverá ser acompanhado por todas as 16 

(dezesseis) Diretorias Regionais, nos termos do aprovado na Recomendação n° 17/2020, 

devendo obedecer às diretrizes constantes no Documento Potiguar, sistematizadas na 

Portaria-Conjunta n° 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22 de abril de 2021, publicada na 

Edição n° 14.913, de 23 de abril de 2021 do Diário Oficial do Estado. 

 

8.1 Dos cuidados no Transporte Escolar – Do PETERN 

O Programa de Transporte Escolar – PETERN deverá atender as normas de 
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biossegurança estabelecidas no artigo 4°, da Portaria-SEI Nº 96, de 09 de março de 2021, 

estabelecidas nos termos das orientações constantes no Documento Potiguar. 

Assim, para a condução adequada da comunidade escolar, deverão ser 

realizadas:  

I. Verificação da temperatura do condutor escolar, antes e após cada 

turno, acompanhando em planilha diária, horário e por quem foi 

realizado; 

II. Verificação da temperatura dos alunos e a higienização das mãos, antes 

da entrada dos alunos, no transporte escolar;  

III. O uso de máscara obrigatório durante a permanência no transporte 

escolar, sendo necessária para o condutor a substituição da máscara, a 

cada 03 (três) horas;  

IV. Manter abertas as janelas do transporte escolar para ventilação natural;  

V. Ofertar o número de transporte escolar adequado, a fim de atender ao 

quantitativo de alunos, obedecendo o distanciamento social;  

VI. Demarcar espaços que podem ser utilizados como acento dentro do 

transporte escolar;  

VII. Desinfetar regularmente os assentos e as demais superfícies do interior 

do transporte escolar, que são frequentemente tocadas pelos alunos, a 

cada trajeto realizado com desinfetante ou solução com hipoclorito de 

sódio 2%, conforme medidas sanitárias vigentes;  

VIII. Fixar no transporte escolar cartazes orientadores sobre as medidas 

preventivas para o combate a COVID-19, no uso do transporte escolar;  

IX. Elaborar planilha contendo capacidade máxima de ocupação pelos 

alunos, de acordo com o tamanho do transporte escolar; 

X. Os estudantes devem ser orientados para evitar tocar nos bancos, 

portas, janelas e demais partes dos veículos do transporte escolar;  

XI. Nos veículos do transporte escolar devem ser disponibilizados álcool em 
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gel 70% para que os estudantes possam higienizar as mãos;  

XII. Deve-se realizar limpeza periódica dos veículos do transporte escolar 

entre uma viagem e outra, especialmente das superfícies comumente 

tocadas pelas pessoas;. 

 

8.2 Dos cuidados na Alimentação Escolar e nas Refeições 

 

Considerando o retorno gradual das atividades educacionais de forma segura, 

as equipes da Subcoordenadoria de Assistencia ao Educanco – SUASE - e DRAEs 

elaboraram para auxílio aos profissionais um Manual de Orientação de retorno às aulas, 

que servirá como referência às escolas públicas estaduais e municipais, de médio e 

grande porte, como também, para toda a sociedade potiguar, tendo em vista a 

disponibilidade das notícias, inclusive de fácil acesso, e a publicidade de informações 

adequadas para fins de maior eficiência, no qual constam informações relativas aos 

cuidados a serem tomados na alimentação escolar e nas refeições, os quais deverão ser 

seguidos e implementados, de acordo com as seguintes orientações:  

I. Para a oferta de merenda e alimentação escolar poderá ser utilizado 

gêneros que necessitem de manipulação e preparo, desde que 

assegurado o cumprimento dos protocolos sanitários nesses processos.  

II. Exigir o uso dos EPIs necessários aos funcionários para manuseio e 

manipulação de alimentos; 

III. É proibido beber água nos bebedouros colocando a boca no bico de 

pressão ou na torneira. Cada estudante deve ter seu próprio copo ou 

garrafa ou utilizar copos descartáveis;  

IV. Não utilizar objetos compartilhados que não sejam higienizados antes 

do uso;  

V. Escalonar liberação das turmas para refeições para garantir o 

distanciamento de 1,5 metro e evitar que as turmas se misturem;  

VI. Refeitórios devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e 
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proibir aglomeração nos balcões;  

VII. Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e 

seguir protocolos de higiene de manipulação dos produtos;  

VIII. Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 70% 

após manusear alimentos e antes e após a colocação da máscara;  

IX. Orientar os estudantes e servidores que ao retirar a máscara para se 

alimentar, ela deve ser guardada adequadamente em um saco plástico 

ou de papel 

 

9.  Das Considerações Finais - Da Governança e das Orientações Finais para as 
Escolas durante a implementação do Plano de Retomada 

 

As orientações contidas neste Plano de Retomada das atividades presenciais 

na rede estadual de ensino servirão como diretrizes para organização dos Planos de 

Retomada Específicos nas Unidades Escolares, não esgotando, entretanto, as situações, 

necessidades e condições que caracterizam cada unidade escolar, em cada território 

municipal.  

Assim, caso sejam verificadas situações peculiares, estas deverão ser tratadas 

pelas diversas instâncias da Governança desse processo: Comissão Escolar, Comissão 

Especial da DIREC/DRAE e, finalmente, pelo Comitê Setorial da SEEC. 

As instâncias de Governança são espaços de debate democrático e de gestão 

colaborativa, devendo coordenar o planejamento pedagógico do Sistema Estadual de 

Ensino do RN. O planejamento representa a antecipação das ações com os profissionais 

da educação e funcionários técnicos, nas aquisições de materiais e na preparação da 

estrutura física e organizacional das Unidades Escolares e dos setores administrativos 

sob a responsabilidade da rede estadual.  

Portanto, as diretrizes são regras orientadoras das escolas, que farão análise 

do seu contexto, diagnóstico e mapeamento das necessidades, sintetizadas em seus 

relatórios parciais e final de atividades do ano de 2020, garantindo a participação 

colaborativa da comunidade escolar, na gestão das ações de retomada das atividades.  
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Finalmente, é essencial enfatizar a necessidade de constante atenção às 

orientações das autoridades sanitárias locais e estaduais, considerando o contexto 

epidemiológico e socioeconômico local, promovendo adaptações cabíveis nos 

respectivos protocolos de retomada das atividades presenciais de ensino na rede 

estadual. 
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Segue manifestação do Ministério Público Estadual e planilhas anexas.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE NATAL/RN. 

 

Processo n.º 0800487-05.2021.8.20.5001 

Pedido de Cumprimento de Sentença 

Autores: Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual 

Réu: Estado do Rio Grande do Norte 

  

 

 

 

 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público 

Estadual e pela Defensoria Pública Estadual diante do não cumprimento de parte das obrigações 

avençadas no acordo extrajudicial homologado por sentença id nº 64600252 prolatada por este 

Juízo. 

 

As obrigações objeto do presente cumprimento de Sentença estão contempladas nas 

Cláusulas Quarta, Sexta, Sétima, Oitava, Décima Segunda, Décima Quarta, Décima Quinta e 

Décima Sétima do Termo de Acordo Extrajudicial homologado judicialmente. 

 

Ao final, foi pugnado: 

1) que fosse intimado o Estado do Rio Grande do Norte, através da Procuradoria 

Geral do Estado, da Governadora do Estado, Srª Fátima Bezerra, e do Secretário Estadual de 
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Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer- SEEC, Sr. Getúlio Marques Ferreira, para que 

cumpram as seguintes obrigações: 

 

A) Conclua, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, as reformas/adaptações na 

estrutura predial e a organização física com as devidas sinalizações através de faixas e 

cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e processos de higienização de todas as Escolas 

da rede estadual de ensino, e, ainda, a aquisição de todos os insumos/materiais e 

equipamentos de segurança sanitária da comunidade escolar necessárias ao cumprimento das 

exigências de biossegurança contidas no Documento Potiguar: Diretrizes para retomada das 

atividades escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte, 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do RN, através da Resolução n. 04/2020, de 21 de 

Setembro de 2020 e previsto no art. 2° do Decreto Estadual n. 29.928, de 14 de Agosto de 2020 

(Cláusulas Quarta e Décima Quarta); 

 

B) Conclua, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Diagnóstico da Comunidade 

Escolar, verificando aspectos emocionais e de saúde, incluindo os seguintes itens quanto a 

professores, alunos, funcionários e seus familiares: quais foram diagnosticados com COVID-19 e/ou 

(se) tiveram contato com pessoas infectadas? quais possuem alguma condição de saúde que os 

insira em grupo de risco ou coabitam com alguém que pertença a grupo de risco? quais sofreram 

alguma perda de familiar ou de amigos por conta da COVID-19? (Cláusula Sexta); 

 

C) Conclua, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o levantamento do número de 

professores e servidores que integram o grupo de risco (Cláusula Sétima); 

 

D) Deflagre e conclua, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o processo 

de contratação temporária de professores e profissionais de apoio/acompanhante 

especializado em número correspondente às respectivas necessidades de substituição decorrente 

da impossibilidade de trabalho presencial desses funcionários por integrarem grupo de risco 

(Cláusula Oitava); 

 

E) Retome as atividades escolares presenciais em todas as escolas da rede 

estadual de ensino tão logo haja permissão para essa retomada por parte das autoridades 

sanitárias do Estado, de acordo com Recomendação do Comitê de Especialistas da SESAP-RN 

para o enfrentamento da Pandemia pela COVID-19, devendo atender todas as condições sanitárias 

e pedagógicas para o retorno dessas aulas presenciais, e, caso o cenário epidemiológico ainda 

exija a retomada gradual das atividades escolares presenciais, retomar essa atividade 

primeiramente na etapa de ensino médio e profissionalizante e vencida essa etapa anterior sem 

agravamento das condições de saúde, a retomada em seguida das atividades dos anos finais do 
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ensino fundamental (6° e 9° ano) e sucessivamente dos anos iniciais do ensino fundamental, 

estabelecendo o sistema de rodízio entre as turmas, caso o número de alunos aptos e interessados 

a retomar as atividades presenciais assim exija, de acordo com o que preconiza o item 4.3 do 

Documento Potiguar Diretrizes para a Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual 

e Municipais do Rio Grande do Norte (Cláusula Décima Segunda); 

 

F) Conclua, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, os protocolos de retomada das 

aulas de todas as escolas da rede estadual, conferindo a devida apresentação e divulgação dos 

mesmos as respectivas comunidades escolares (Cláusula Décima Quinta); 

  

G) Deflagre e conclua, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o devido 

procedimento licitatório com vistas a ofertar, quando da retomada das atividades escolares 

presenciais nas unidades de ensino da rede estadual, acolhimento emocional dos alunos e 

professores, mediante a oferta de atividades que fortaleçam o vínculo socioafetivo e tornem a 

ambiência escolar favorável a uma relação dialógica entre estudantes e professores, e, ainda, 

garantir apoio psicológico (Cláusula Décima Sétima); 

 

2)  A designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 3º, § 3º e art. 319, 

VII, do CPC. 

 

Em 30 de março de 2021, este Juízo determinou a intimação do Estado do Rio Grande 

do Norte, por meio da Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado e do Secretário 

Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC para que cumprissem, nos prazos 

indicados, itens A a G do pedido (ID66515484, fls. 34/36), conforme decisão id 67111362. 

 

Ato contínuo, foram expedidos os respectivos mandados de intimação para a Senhora 

Governadora do Estado do RN(mandado ID 67203315) e para o Senhor Secretário Estadual de 

Educação (mandado ID 67203316). 

 

A Governadora do Estado foi intimada em 06/04/2021 na pessoa da Assessora 

Especial de Governo, Luciana Daltro (mandado de intimação com ciente id 67301980) e o Secretário 

Estadual de Educação no dia 06/04/2021 na pessoa da Chefe de Gabinete, Ana Morais Costa 

(mandado de intimação com ciente id 67301615), conforme respectivamente as certidões id 

67301625 e id 67301614. 

 

Foi designada audiência de conciliação para o dia 14/04/2021 (termo audiência id 

67603107), tendo na oportunidade, o Estado do RN se comprometido a: 
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a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório 

circunstanciado, informando acerca das medidas adotadas em relação ao 

cumprimento de todas as cláusulas do acordo extrajudicial, apontadas pelo Ministério 

Público ao id nº 66515483 como descumpridas; 

 

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada 

das atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno 

às aulas presenciais. 

 

Em 22/04/2021, o Estado do Rio Grande do Norte peticionou nos autos, merecendo 

destaque os seguintes trechos dessa manifestação: 

 

“Em audiência realizada em 14/04/2021, o Estado do Rio Grande do Norte 

comprometeu-se a, no prazo de 5 (cinco) dias, a apresentar nos autos relatório 

circunstanciado, de modo a informar e demonstrar as medidas implementadas 

para o cumprimento de todas as cláusulas apontadas como descumpridas pela 

parte requerente. 

Com efeito, a fim de demonstrar o cumprimento das obrigações objetos do 

pleito de cumprimento de sentença formulado pelo Parquet e a Defensoria Pública 

do Estado, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta o relatório 

circunstanciado, elementos e anexos que o acompanham. 

Neste cenário, impende destacar que os documentos fotográficos, 

comprobatórios da implementação de reformas/adaptações na estrutura predial 

das escolas pertencentes à rede estadual de ensino, bem como da aquisição de 

insumos/materiais, de equipamentos de segurança sanitária, além da 

organização física com as devidas sinalizações com faixas e cartazes sobre a 

utilização dos espaços comuns e processos de higienização, estão disponíveis 

por meio do link: 

https://drive.google.com/drive/folders/16xdXuP15cGdHtTB4s_KmWaJXa8r9IIeR

?usp=shari ng. 

Por tudo exposto, a Fazenda Pública requer a juntada dos documentos 

comprobatórios do cumprimento das obrigações indicadas pela parte requerente 

como inadimplidas” (petição id n. 67916477, página 03). 

 

A petição citada foi instruída com os seguintes documentos: 

  

1 Recomendação n. 17/2020 do Comitê de Especialistas da SESAP, datada de 

09/09/2020 (id n. 67916453) 
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2 Informação n. 3/2021-SESAP/Comitê Consultivo de Especialista da SESAP, 

datada de 09/04/2021  (documento id 67916454); 

3 Plano de Testagem para Trabalhadores da Secretaria Estadual de Educação 

elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde Pública e pela Coordenadoria de 

Vigilância em Saúde (documento id n. 67916455); 

4 Memorando n. 04/2021/SEEC para Diretores das DIRECs, DRAES e Setores do 

órgão central da SEEC, datado de 25/01/2021, solicitando que apresentem o 

Plano de Retomada das atividades escolares presenciais da respectiva DIREC e 

DRAE, incluindo os planos de retomada de cada unidade escolar da respectiva 

circunscrição, até 29 de janeiro de 2021, elaborados conforme previsto na 

Resolução nº 04, de 21 de setembro de 2020, do Conselho Estadual de Educação 

que aprovou o “Documento Potiguar (documento id 67916457, páginas 01 a 02); 

5 PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NA 

PANDEMIA COVID – 19/MEMORIAL DESCRITIVO (documento id 6767916457, 

páginas 03 a 19); 

6 PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS. – PANDEMIA COVID-19 – RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS – COMUNICAÇÃO VISUAL ESCOLAS (documento id 67916457, 

páginas  20 a 41); 

7 DOCUMENTO POTIGUAR DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 

ESCOLARES NOS SISTEMAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RN 

(documento id 67916457, páginas 43 a 119); 

8 PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS. – PANDEMIA COVID-19 – RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS – MANUAL ORIENTATIVO (documento id 67916457, páginas 121 

a 134); 

9  Planejamento específico: Orientações para os espaços não escolares da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA (documento id 67916457, páginas 135 a 

137); 

10 Planejamento específico: Orientações para os o transporte escolar (documento id 

67916457, páginas 138  a 141); 

11 Planejamento específico: Orientações para a Alimentação Escolar (documento id 

67916457, páginas  142 a 146); 

12 PLANO DE CONTINGÊNCIA Pandemia – COVID-19 (documento id 67916457, 

página 147 a 189) ; 

13 E-mails demonstrando que foram remetidos às DIRECs, para conhecimento e 

divulgação junto às escolas de sua circunscrição, para a adoção das providências 

cabíveis, os documentos que devem orientar a elaboração dos Planos de cada 
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unidade de ensino, quais sejam, Protocolo de Segurança Sanitária da 

Infraestrutura das Escolas Estaduais (Manual Orientativo), Memorial Descritivo 

dos itens e insumos necessários; Comunicação Visual com as peças de cartazes 

e adesivos necessários para a sinalização das escolas; Resolução nº 01/2021 

GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA Pandemia Covid-19; Relatório do Pague 

Extra com valores previstos para cada escola e Documento Potiguar (documento 

id n. . 67916457, página 190 a 202); 

14 Despachos exarados pelas Diretorias das 2ª, 5ª 6ª e 7ª DRAE no sentido de que 

foram encaminhados aos gestores o PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS - PANDEMIA 

COVID-19 - RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS( documento id 67916457, 

páginas  203 a 214); 

15 Portaria n. 112, de 22 de Março de 2021, respeitante ao calendário escolar 

2020/2021 (documento id n. 67916458, páginas 01 a 13); 

16  Colunas fragmentadas de planilha das Escolas estaduais que estariam 

aptas do ponto de vista do preenchimento das normas de Biossegurança 

para o retorno das atividades escolares presenciais (documento id 67916460, 

páginas 01 a  105; 

17  Documentos em branco e incompletos relacionados a continuidade da 

referida planilha do item 16 ( documento id 67916460, páginas  106 a 139); 

18 PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS. – PANDEMIA COVID-19 – RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS – Comunicação visual (documento id  67916461, páginas 01 a 22); 

19 PORTARIA Nº 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, DE 22 DE ABRIL DE 2021, que 

estabelece os Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada Gradual das 

Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, 

com vistas ao enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19) (m. 67916462, 

página 01 a 03); 

20 Anexos I a II em branco da Portaria n. 04/2021 (documento id m. 67916462 – 

página 04 e 05); 

21 PROTOCOLOS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA PARA A RETOMADA DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO RIO 

GRANDE DO NORTE,Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte 

e do Lazer – SEEC (documento id n.  67916464, páginas 01 a  21). 

 

Ademais, na petição em comento foi inserido um link de acesso às pastas constantes 

no Google Drive com registros fotográficos de Escolas Estaduais de acordo com a respectiva DIREC 

que integra, totalizando 16 pastas (1ª a 16ª DIREC). 
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Em 05/05/2021, o Estado apresentou relatório informativo acerca das medidas 

adotadas em relação ao cumprimento das cláusulas do acordo extrajudicial apontadas pelo 

Ministério Público como descumpridas (petição de id 68343488 e Relatório Informativo de id 

68343490). 

Infere-se do sobredito Relatório que, além de informações sobre o cumprimento das 

obrigações previstas nas Cláusulas Quarta, Décima Quarta, Décima Quinta e Décima Segunda, as 

quais já haviam sido apresentadas por meio da petição datada de 22 de abril de 2021, o ente 

estadual prestou também informações quanto ao cumprimento das obrigações constantes nas 

cláusulas Sexta, Sétima, Oitava e Décima Sétima do Acordo homologado por este Juízo, as quais 

não haviam sido abordadas no citado petitório anterior. 

Por meio do relatório circunstanciado em questão, o Estado alegou, resumidamente: 

a) Em relação ao cumprimento das obrigações constantes das Cláusulas 4ª e 

14ª: que estariam cumpridas as obrigações em tela, afirmando que em todas as 

586 (quinhentos e oitenta e seis) escolas pertencentes a rede estadual de ensino 

as condições de biossegurança teriam sido implementadas, “seja por meio da 

aquisição de termômetros, totens, dispenseres de álcool gel a 70%, álcool líquido 

a 70%, máscaras em quantitativo suficiente para distribuição à todos os 

estudantes, professores, servidores e terceirizados, seja pela implementações de 

ordem física, a exemplo da demarcação no piso para garantir o distanciamento 

social em todos os ambientes, instalação de pias nos ambientes de circulação, 

entre outros equipamentos e adequações recomendados, nos termos das 

exigências de biossegurança contidas no Documento Potiguar”; 

b) Em relação ao cumprimento das obrigações constantes da Cláusula 15ª: 

que a obrigação em questão estaria inteiramente cumprida mediante a 

implementação das seguintes providências: 1 – expedição de Memorando-

Circular às Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC’s) e Diretorias 

Regionais de Alimentação Escolar (DRAE’s), para fins de orientar a elaboração 

dos planos de retomadas das aulas presenciais pelas respectivas escolas, 

levando-se em consideração as peculiares e particularidades de cada regional; 

2- Disponibilização às escolas dos seguintes documentos orientativos: a) 

Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais 

(Manual Orientativo); b) Memorando descritivo dos itens e insumos necessários; 

c) Comunicação visual com peças de cartazes e adesivos necessários para 

sinalização das escolas; d) Resolução nº 01/2021 - GS/SEEC que cria o PAGUE 

EXTRA – Pandemia COVID-19; e) Relatório do PAGUE EXTRA com os valores 

previstos para cada escola; f) Documento Potiguar; 3-  o acompanhamento, por 

parte das 16 Diretorias Regionais DIRECs, do processo de implantação dos 
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protocolos de biossegurança para a retomada das aulas presenciais na rede de 

ensino, com aprovação do protocolo pelo Conselho Escolar e pelas autoridades 

sanitárias municipais, conforme o item 3 da Recomendação n° 17/2020; 4- a 

elaboração de ato normativo conjunto publicado na Edição n° 14.913, de 23 de 

abril de 2021 do Diário Oficial do Estado, em que o teor se destina a consolidar 

todas as orientações relativas à adoção dos protocolos de biossegurança de 

cumprimento obrigatório para todas as escolas pertencentes à rede estadual de 

ensino, estabelecendo os Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada 

Gradual das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande 

do Norte, em virtude da pandemia da COVID-19, sem prejuízo das demais 

normas legais e sanitárias vigentes; 

c) Em relação ao cumprimento da obrigação constante da Cláusula 8ª: que o 

Estado irá substituir os servidores que não puderem retornar as atividades 

escolares presenciais utilizando-se do cadastro de reservas de profissionais 

disponível decorrente do processo seletivo simplificado (Edital n° 001/2019), bem 

como do último certame público deflagrado no Ente, por meio do Edital n° 

001/2015, podendo realizar a substituição pretendida de imediato, alegando que 

essa estratégia foi adotada com base em parecer jurídico da Douta Procuradoria 

Geral do Estado que entendeu que, havendo tanto concurso e processo seletivo 

simplificado vigente para a contratação objeto dos autos, “demonstrar-se-ia 

ineficiente a deflagração de novo certame”; 

d) Em relação ao cumprimento da obrigação constante da Cláusula 17ª: que foi 

deflagrado o processo administrativo de n° 00410013.003155/2021-23 visando 

deflagrar licitação para a contratação temporária de psicólogos, encontrando-se 

o expediente em fase de pesquisa mercadológica, para fortalecer as equipes das 

escolas e das DIREDs para o planejamento e realização de atividades de 

acolhimento e de cuidado com toda comunidade escolar, bem como que, em 

paralelo à contratação já deflagrada, foi aberto outro processo em caráter 

emergencial autuado no sistema SEI sob o n°00410013.004001/2021-59, 

destinado a contratação dos profissionais a serem contratados por meio do 

procedimento de dispensa de licitação, com cláusula suspensiva a ser prevista 

no contrato, de modo que, adjudicado certame licitatório, os contratos 

emergenciais serão rescindidos; 

e) Em relação ao cumprimento da obrigação constante da Cláusula 12ª: que as 

atividades presenciais nas escolas da rede estadual de ensino não foram 

retomadas em virtude da ausência de autorização por parte do Comitê Científico 

e que, “encontrando-se a rede estadual de ensino preparada para o retorno das 
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aulas, consigna-se que tão logo haja permissão para essa retomada por parte 

das autoridades sanitárias do Estado, de acordo com Recomendação do Comitê 

de Especialistas da SESAP para o enfrentamento da Pandemia pela COVID-19, 

estas serão imediatamente iniciadas”; 

f) Em relação ao cumprimento das obrigações constantes das Cláusulas 06ª 

e 7ª: que a SEEC desenvolveu mecanismo de pesquisa dentro do sistema 

SIGEDUC,  qual seja, um aplicativo intitulado “contra o coronavírus SEEC”, 

destinado a identificar os estudantes, professores e servidores que integram o 

grupo de risco, bem como que promoveu divulgação do mesmo entre a 

comunidade escolar para que houvesse o devido preenchimento das informações 

nele solicitadas, mas que ainda assim a adesão não foi considerável, registrando-

se 7.282 respostas de professores e servidores não docentes de um universo de 

22.596 profissionais e apenas 478 respostas de alunos de um universo de 

217.000 estudantes, “margem ainda insignificante que será ampliada agora com 

o reinício das atividades não presenciais nas escolas”; 

Primeiramente, da análise das petições de id 67916477 e dos documentos que a 

instruem, bem como do Relatório Informativo de id 68343490, constata-se que o Estado do RN 

apresentou informações e documentos que dizem respeito as obrigações contempladas nas 

cláusulas Quarta, Décima Segunda, Décima Quarta e Décima Quinta (adaptação predial, 

organização e estruturação das Escolas para cumprimento das normas sanitárias e divulgação dos 

protocolos junto à comunidade escolar). 

 

Vejamos a correlação entre os citados documentos e as mencionadas obrigações 

inadimplidas que dizem respeito ao objeto do presente cumprimento de sentença: 

 

Documentos Referentes as Cláusulas Quarta, Décima Quarta e Décima Quinta: 

 

Memorando n. 04/2021/SEEC para Diretores das DIRECs, DRAES e Setores do 

órgão central da SEEC, datado de 25/01/2021, solicitando que apresentem o 

Plano de Retomada das atividades escolares presenciais da respectiva DIREC e 

DRAE, incluindo os planos de retomada de cada unidade escolar da respectiva 

circunscrição, até 29 de janeiro de 2021, elaborados conforme previsto na 

Resolução nº 04, de 21 de setembro de 2020, do Conselho Estadual de Educação 

que aprovou o “Documento Potiguar (documento id 67916457, páginas 01 a 02); 

 

E-mails demonstrando que foram remetidos às DIRECs, para conhecimento e 

divulgação junto às escolas de sua circunscrição, para a adoção das providências 
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cabíveis, os documentos que devem orientar a elaboração dos Planos de cada 

unidade de ensino, quais sejam, Protocolo de Segurança Sanitária da 

Infraestrutura das Escolas Estaduais (Manual Orientativo), Memorial Descritivo 

dos itens e insumos necessários; Comunicação Visual com as peças de cartazes 

e adesivos necessários para a sinalização das escolas; Resolução nº 01/2021 

GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA Pandemia Covid-19; Relatório do Pague 

Extra com valores previstos para cada escola e Documento Potiguar (documento 

id n. . 67916457, página 190 a 202); 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NA 

PANDEMIA COVID – 19/MEMORIAL DESCRITIVO (documento id 6767916457, 

páginas 03 a 19); 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS. – PANDEMIA COVID-19 – RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS – COMUNICAÇÃO VISUAL ESCOLAS (documento id 67916457, 

páginas  20 a 41); 

 

DOCUMENTO POTIGUAR DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 

ESCOLARES NOS SISTEMAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RN 

(documento id 67916457, páginas 43 a 119); 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS. – PANDEMIA COVID-19 – RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS – MANUAL ORIENTATIVO (documento id 67916457, páginas 121 

a 134); 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA Pandemia – COVID-19 (documento id 67916457, 

página 147 a 189). 

 

Tais documentos comprovam que a SEEC elaborou diversos documentos, 

uniformizando os procedimentos a serem adotados pelas escolas estaduais, com vistas a 

implantarem as medidas necessárias para a devida estruturação e organização dos respectivos 

espaços escolares, de modo a estarem aptas do ponto de vista sanitário para a retomada das 

atividades escolares de forma presencial. 

Atesta, ainda, que houve tão somente divulgação interna para os Diretores das 

DIRECs, para as DRAES e para Setores do órgão central da SEEC quanto a esses documentos 

elaborados com a finalidade de padronizar os procedimentos a serem adotados pelas unidades de 
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ensino voltados à estruturação dos espaços escolares, não havendo comprovação de que de fato 

as escolas tenham trabalhado e divulgado esses protocolos com os professores, servidores, alunos 

e demais membros da comunidade escolar. 

 

Documentos Referentes as Cláusulas Quarta, Décima Quarta e Décima Quinta: 

 

PORTARIA Nº 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, DE 22 DE ABRIL 

DE 2021, que estabelece os Protocolos Gerais de 

Biossegurança para a Retomada Gradual das Atividades 

Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do 

Norte, com vistas ao enfrentamento do novo Coronavírus 

(COVID-19) (m. 67916462, página 01 a 03); 

 

PROTOCOLOS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA PARA A 

RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO SISTEMA 

ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do 

Lazer – SEEC/2021 (documento id n.  67916464, páginas 01 a  

21). 

 

Tais documentos descortinam que a SEEC normatizou por Portaria os Protocolos de 

Biossegurança que devem ser observados pelas Escolas da Rede Estadual de ensino, mas não 

demonstra que estão esses protocolos foram implantados em sua integralidade pelas Unidades de 

Ensino. 

Em relação aos Registros Fotográficos constantes no link de acesso a pasta 

inserida no Google Drive, extrai-se que a realidade das Escolas varia consideravelmente em 

relação as medidas de biossegurança adotadas. 

 

O item 03 PREPARAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES previsto nos 

PROTOCOLOS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA PARA A RETOMADA DAS ATIVIDADES 

ESCOLARES NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE  (documento 

id  67916464, páginas 01 a  21), elenca as seguintes medidas a serem cumpridas: 

 

✓ Definir um único local de entrada na escola e instalar 1 totem, nas escolas 

com mais de 500 alunos, se possível, instalar 2 tótens contendo álcool gel 70% com pedal; 

 ✓ Local para Aferir temperatura corporal de todos os que acessam a escolas 

logo na entrada com termômetro infravermelho ou câmera de calor; 
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✓ Dispor 02 conjuntos de tapetes limpa e seca no acesso principal. Aplicar 

solução higienizadora (Preparada com 3 colheres de água sanitária para cada 1 litro de água) 

em toda a superfície do tapete LIMPA, até que ele fique completamente úmido; 

 ✓ Instalar dispensadores com álcool gel 70% nas circulações, biblioteca, sala 

de professores e secretaria; 

✓ Instalar kit com dispensadores de sabão líquido, suporte com papel toalha e 

lixeira com tampa em todos os lavatórios já existentes na escola; 

✓ Desativação de bebedouros com disparo para boca, substituir as biqueiras 

por torneiras. Fazer incentivo à utilização de garrafinhas individuais (squeezer), podendo ser 

adquiridas pela escola para os alunos; 

✓ Proibição do uso de ar-condicionado e ventilador, as salas devem ser 

utilizadas com portas e janelas abertas; 

✓ Sinalizar rotas de acesso em deslocamento dentro da escola, definindo os 

fluxos para evitar aglomeração e sinalizar o distanciamento de 1,5 metros nas filas. Utilizar 

fitas adesivas coloridas; 

✓ Instalar barreira de proteção acrílica no balcão de atendimento da secretaria 

quando necessário; 

✓ Para coleta de lixo, estabelecer uso obrigatório de lixeiras para descarte 

adequado (Lixeira de 50 lt e 100 lt na cor branca com acionamento de pedal e aro plástico 

para segurar saco de lixo); 

✓ Estabelecer o uso obrigatório de protetor facial para os professores - Face 

Shields; 

✓ Modificar o layout das salas de aula, refeitórios e demais ambientes que 

necessitem de adequação, garantindo o distanciamento; 

✓ Reorganização dos demais espaços escolares (biblioteca, laboratórios de 

informática, secretaria, sala dos professores e área de esporte) com distanciamento mínimo 

de 1,5 metros entre as estações de trabalho. No caso da Biblioteca, escolher uma estante de 

livros onde os livros ficarão em quarentena de 5 dias após ser devolvido, para voltar para a 

prateleira de empréstimo. 

✓ Planejar um espaço separado para recepção de mercadorias, estoques e 

outros insumos. Denominar esse espaço de área suja. Este, deve ser limpo em uma 

frequência maior, duas vezes ao dia: Imediatamente após a chegada de mercadorias e 

insumos ou mesmo recepção de fornecedores proceda a limpeza e desinfecção. 

✓ Instalar lavatórios: pias para lavagem de mãos, padrão (ver memorial 

descritivo) incluindo dispensadores de sabão líquido, porta papel toalha e lixeiras com tampa 

acionada por pedal nos seguintes locais: 
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✓ Refeitórios: lado externo da cozinha, aberto para o local das refeições, 

✓Aproveitar o local da instalação hidráulica interna da cozinha para colocar o 

lavatório externo. Dois lavatórios por escola, sendo um deles adaptado para pessoa com 

deficiência. 

✓ Hall dos sanitários, colocados do lado de fora (corredor), sendo um masculino 

e outro feminino. 

 

Ocorre que, existem escolas, conforme os registros fotográficos carreados aos 

autos, que dispõem, por exemplo, de totens, tapetes, termômetros e outros, ao passo que 

outras, por sua vez, já contam com outros tipos de insumos sanitários (material de higiene, 

álcool em gel), além de terem realizado adaptações prediais (sinalização nas salas de aula, 

instalação de lavatório). 

 

Não há dúvida do trabalho realizado pela SEEC no sentido de mobilizar e orientar 

devidamente os Gestores das Escolas Estaduais quanto às medidas a serem implantadas para a 

devida preparação dos prédios escolares. E, ainda, que a maioria das Escolas organizou adaptou 

e preparou dentro de suas condições e especificidades o ambiente escolar com vistas a observar 

na medida do possível as citadas medidas de biossegurança sanitária. 

 

Entretanto, os registros fotográficos não permitem concluir que de fato as 

escolas constantes nas pastas listadas por DIREC cumpriram todas as condições de 

biossegurança e sanitárias necessárias para o retorno presencial das atividades escolares, 

definidas nos Protocolos de Biossegurança estabelecidos pela Portaria n. da 04/2021-

GAC/SESAP/SEEC, de 22/04/2021. 

 

Ademais, há Escolas Estaduais, como a Desembargador Sinval Moreira Dias,   

José Moacir, Paulo Pinheiro Viveiros, Floriano Cavalcanti,  Almirante Tamandaré,  Judith 

Bezerra, Traíras, Dióscoro Vale, Guarapes, União do Povo, sem qualquer registro fotográfico 

anexado a respectiva pasta digital. 

 

Somado a isso, as pastas da 8ª DIREC e 13ª DIREC estão vazias até o presente 

momento,  sem registros fotográficos de qualquer Escola. 

 

Há de se registrar também que em relação a 1ª DIREC, cuja circunscrição integra 

o total de 148 (cento e quarenta e oito) Escolas, situadas nos Municípios de Natal, São 

Gonçalo do Amarante e Extremoz, a pasta digital dessa Diretoria contempla o quantitativo de 

111 Escolas, não havendo registros fotográficos das seguintes escolas: 1- E.E. Cônego Luiz 

Wanderley;  2- E.E. Myriam Coeli ; 3 – E.E Professora Ana Júlia de Carvalho Mousinho; 4 – E.E 
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Professora Crisam Siminéa; 5 – E.E. Zila Mamede; 6- E.E. José Vieira; 7- E.E de Ensino Médio do 

Conjunto Amarante;  8 – E.E Poço de Pedras;   9- E.E. Des. Régulo Tinoco; 10- E.E. Pte. Café Filho;  

11 – E.E em Tempo Integral Prof. Reginaldo Teófilo (CAIC);  12 – E.E. Prof. Antônio Pinto de 

Medeiros;  13 – E.E. Vigário Bartolomeu;   14 – E.E. Lígia Navarro;  15- Centro de Educação 

Profissional e Ambiental Escola das Dunas;  16 – Centro de Jovens e Adultos – CEJA Prof. Felipe 

Guerra;  17- E.E. Casa do Menor Trabalhador ;  18 – E.E de Educação Integral em Tempo Integral 

Isabel Gondim;  19 – E.E. Mascarenhas Homem;  20 – E.E Monsenhor Alfredo Pegado;  21 – E.E 

Passo da Pátria;  22 – E.E Profª. Josefa Sampaio; 23- E.E. Profª Stela Gonçalves;  24 – E.E Sen. 

Dinarte Mariz;  25 – E.E. Sebastião Fernandes de Oliveira;  26 -  E.E. Belém Câmara;  27 – E.E. 

Jean Mermoz;   28 – E.E. Profª Maria Montezuma;    29 – E.E. Raimundo Soares ;  30 – E.E Soldado 

Luiz Gonzaga; 31 – E.E Dep. Jessé Pinto Freire Filho;  32 – E.E. Maria Emília Duarte Pereira e  33 

- E.E. As Marias. 

 

Trazemos a colação os dados extraídos da análise desses registros fotográficos em 

relação a cada Escola nominada nas pastas do Google Drive por DIREC, conforme 13 (treze) 

planilhas em anexo. Constam nas 14 (quatorze) planilhas anexas referentes as Escolas da 1ª, 2ª, 

3ª, 4º, 5ª, 6ª 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª e 16ª, a indicação de determinados insumos sanitários e 

itens de adaptação predial, considerando os itens que aparecem em regra na totalidade das fotos 

anexadas às 16 pastas por DIREC. 

 

A título de exemplificação, as seguintes Escolas da 1ª DIREC apresentam o  

cenário abaixo em relação aos indicados itens e medidas sanitárias: 

 

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação

1 x  SR  SR  SR  SR x  SR  SR

2 E.E. Dr. Otaviano  SR  SR  SR  SR  SR  SR  SR

3 x  SR  SR  SR x  SR  SR

4 E.E. Alberto Torres  SR x  SR x x  SR

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em gel

Material 
de limpeza

E.E. Dr. João 
Chaves

x (uma das pias sem 
porta papel toalha)

C.E. Alferes 
Tiradentes

x (marcação 
restrita à área 
do professor)

x (pias sem 
dispensadores de 

sabão líquido e 
porta papel toalha)
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Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação

5  SR x  x  SR x  SR SR  x

6  SR x x  SR x  SR

7 EITI Café Filho  SR x x  SR x x  SR  SR

8  SR x x x  SR  SR  SR  SR

9  SR  SR  SR  SR  SR  SR  SR  SR

10 x  SR  SR  SR x  SR  x

11 x x x  SR  SR  SR  SR

12  SR x  SR  SR x  SR  SR

13  SR  SR  SR  SR x  SR

14 E.E Manoel Villaça x  SR  SR  SR  SR

15  SR  SR  SR  SR  SR  SR  x 

16  SR  x  SR  x x  SR  SR

17 E.E. Tiradentes x x  SR  SR  SR  x 

18  SR x x x  SR  x  SR  x

19  x x x  SR x  SR  SR  x

20 x x x x x  SR  SR

21 E.E Clara Camarão x x x  SR x  SR  x

22 SR x  SR x  SR  SR  SR

23 x x  SR  SR  x  SR  SR

24 E.E. 12 de Outubro  SR x x  SR  SR  SR x

25  SR  SR  SR  SR  SR  x  SR

26 E.E. Potuguassu x  SR x  SR x x  SR x

27 x x  SR  SR x x  SR

28 CEEP Ruy Pereira  SR x  SR  SR x SR  SR

28 x x  SR  SR  SR  SR

30  SR x  SR  SR  SR  SR x

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em gel

Material 
de limpeza

E.E. Manoel 
Carneiro

E.E Prof. Severino 
Bezerra

x (pias muito 
próximas e sem 

porta papel toalha)

x 
(apenas 

um 
cartaz na 
parede 
da pia)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Bevenuto 
Filho

E.E Presidente 
Kennedy

 Estrutura precária, as fotos 
não mostram qualquer 
estrutura respeitante à 

condições de biossegurança

E.E Vale do 
Pit imbu

x (pias muito 
próximas)

E.E. Câmara 
Cascudo

x (pia sem porta 
papel toalha)

E.E. Arquiteta 
Elizabeth

x (pias sem porta 
papel  toalha)

E.E Jorge 
Fernandes

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

 x 
(apenas 

na 
parede 
da pia)

x (apenas no 
corredor)

x (pia sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel toalha)

 x 
(apenas 

na 
parede 
da pia)

E.E João Florêncio 
da Hora

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 
porta toalha)

E.E. Hegesippo 
Reis

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

x (Apenas no 
chão do 

corredor)

 x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel toalha)

E.E Almirante 
Newton Braga

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Amb. Pe. João 
Maria

E.E Maria Nalva 
Xavier

 x (apenas chão 
da sala de aula)

 x (apenas chão 
da sala de aula)

E.E Mª de Lourdes  
C. Souto

 x (apenas chão 
da sala de aula)

E.E. Djalma 
Aranha Marinho

 x (apenas chão 
da sala de aula)

 x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Amb. Mat ias 
Moreira

 x (marcação 
restrita a área 
do professor)

CEEP Djanira 
Brasilino

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)
x (apenas no 

chão da sala de 
aula)

CENEP Senador 
Jessé Pinto Freire

x (apenas nos 
corredores)

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel toalha)

E.E. Adelino 
Dantas

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel toalha)
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 Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação

31  SR x  SR  SR x  SR x

32 E.E. Anísio Teixeira x x x  SR  SR  SR  SR

33 E.E. Auta de Souza  SR x SR x  SR x  SR x

34 E.E. Castro Alves  SR x  SR x  SR x  SR  SR

35 E.E. Dr. Severiano  SR x x x  x x  SR  SR

36 x  SR  SR x  SR  SR

37 E.E. Edgar Barbosa SR x SR SR SR  SR SR

38 SR x x  SR  SR x  SR SR

39 x  SR SR SR SR SR SR

40 x  SR x x SR x SR x

41 x x SR x x SR x

42 x x x x  SR  x

43 x SR SR SR SR  SR x x

44 SR x x x SR SR  SR

45 E.E. Maria Queiroz SR x SR SR SR x SR SR

46 E.E. Nestor Lima SR x SR SR SR SR SR SR

47 SR RS SR SR SR x SR SR Uma única foto de uma pia

48 E.E Padre Monte SR x SR SR  SR SR

49 E.E. Paulo Nobre x  SR x SR x SR SR

50 SR x x x SR x

51 x x SR SR x SR x

52 SR x SR SR SR x SR x

53 SR x SR SR x SR SR SR

54 x x SR SR x SR x

55 EETI José Moacir SR SR SR SR SR SR SR SR

56 x SR SR x x SR x

57 x x x SR x SR x

58 x SR SR SR SR x SR SR

59 E.E. 15 de Outubro x SR SR SR x SR SR

60 E.E. Cônego Monte SR SR x x SR SR SR SR

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em gel

Material 
de limpeza

E.E. Aldo 
Fernandes de Melo

x (pias sem porta 
papel  toalha)

x (apenas no 
corredor da 

entrada)

E.E . Dulce 
Wanderley

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido)

x  (duas pias sem 
porta papel toalha)

E.E. Felizardo 
Moura

E.E. General 
Dióscoro Vale

x (pias muito 
próximas e duas 
delas sem porta 

papel toalha)
E.E. Imperial 
Marinheiro

E.E. Ivani 
Machado

x (restrita a 
área do 

professor)
E.E. Jerônimo 
Gueiros

x (apenas nos 
corredores)

E.E José Fernandes 
Machado

E.E. Lourdes 
Guilherme

x (pia sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel toalha)

E.E. Pe. José Maria 
Biezinger

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel toalha)

Totem em desacordo com o 
modelo previsto no 
Memorial Descrit ivo 
elaborado pela SEEC

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Peregrino 
Junior

x (apenas nos 
corredores)

x (pias muito 
próximas)

Totem em desacordo com o 
modelo previsto no 
Memorial Descrit ivo 
elaborado pela SEEC

E.E. Prof. Luis 
Antônio

x (apenas nos 
corredores e 

chão da sala de 
aula)

Dois totens, sendo um em 
desacordo com o modelo  

previsto no Memorial 
Descrit ivo elaborado pela 

SEEC
E.E. Walter Duarte 
Pereira
EETI Ferreira 
Itajubá

EETI Gov. 
Walfredo Gurgel

x (apenas no 
chão da sala de 
aula e corredor)

A pasta do Google Drive está 
vazia

EETI Josino 
Macedo

x (apenas no 
chão dos 

corredores)

EETI Winston 
Churchill

x (pia sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel toalha)

Inst ituto Padre 
Miguelinho

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

Num. 68608465 - Pág. 16

Num. 10249575 - Pág. 28Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação

60 E.E. Cônego Monte SR SR x x SR SR SR SR

62 x x SR SR SR SR

63 SR SR SR SR SR SR SR SR

64 SR SR SR SR SR SR SR SR

65 SR SR SR SR SR SR SR SR

66 E.E. Judith Bezerra SR SR SR SR SR SR SR SR

67 SR SR SR SR SR SR

68 x x SR SR x SR SR

69 SR SR SR SR x SR SR

70 SR SR SR x SR x

71 x x SR x SR SR

72 SR SR SR SR x SR x

73 x x SR SR SR SR

74 SR SR SR SR x x SR SR

75 SR x x SR SR SR SR

76 E.E. João Tibúrcio x x SR SR SR SR

77 x x SR SR SR SR SR

78 SR SR SR SR x SR

79 SR SR SR SR SR x SR SR

80 E.E. Trairas SR SR SR SR SR SR SR SR

81 E.E. Dioscoro Vale SR SR SR SR SR SR SR SR

82 SR SR SR SR SR SR x SR

83 x SR SR SR SR SR x

84 E.E. Guarapes SR SR SR SR SR SR SR SR

85 E.E. União do Povo SR SR SR SR SR SR SR SR

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em gel

Material 
de limpeza

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Augusto 
Severo

x (apenas nos 
corredores)

x (pia sem porta 
papel toalha)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E Paulo Pinheiro 
Viveiros

A pasta do Google Drive está 
vazia

E.E. Floriano 
Cavalcant i

A pasta do Google Drive está 
vazia

E.E. Almirante 
Tamandaré

A pasta do Google Drive está 
vazia

A pasta do Google Drive está 
vazia

E.E. Profª. 
Mariluza Almeida

x (uma das pias sem 
dispensador de 
sabão liquido e 
porta toalha)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Alceu 
Amoroso

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Jerônimo de 
Albuquerque

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

E.E Profª. Leonor 
Lima

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

x (duas das pias sem 
dispensador de 
sabão liquido e 
porta toalha)

E.E. Pedro Mendes 
Gouveia

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 
porta toalha)

E.E. Francisca de 
Castro Gomes de 
Almeida

x (apenas nos 
corredores)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Padre Hudson 
Brandão

x(apenas em 
relação às 

carteiras da 
sala de aula)

x (pias próximas 
uma das outras)

Inst ituto Ary 
Parreiras

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E Monsenhor 
Alfredo Pagado

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel  toalha)

x (apenas nos 
corredores)

x (pias sem 
dispensador de 
sabão líquido e 

porta papel  toalha)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Henrique 
Castriciano

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

E.E. Stela 
Wanderley

x (apenas nos 
corredores)

x (pia sem porta 
papel toalha)

E.E. Eurípedes 
Barsanulfo

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 
na sala de aula e tampouco 

distanciamento

A pasta do Google Drive está 
vazia

A pasta do Google Drive está 
vazia

E.E. Profª Maria 
Ilka de Moura

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Lauro de 
Castro

x (apenas nas 
carteiras e chão 
da sala de aula)

A pasta do Google Drive está 
vazia

A pasta do Google Drive está 
vazia
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 Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação

86 SR x x x SR x SR

87 CEJA Lia Campos x SR x SR SR SR x

88 x x x SR SR x SR SR

89 SR x x SR SR x SR SR

90 E.E. Atheneu SR x x SR SR SR x SR

91 SR x x SR SR x SR SR

93 E.E. Antônio Pinto x x SR SR SR x SR x

94 x x SR x x SR SR SR

95 E.E. Varela Barca x SR SR SR x SR SR

96 E.E. Elia de Barros SR SR SR SR SR SR

97 x x SR x x SR SR

98 SR SR SR x SR x SR x

99 x x x SR x SR SR

100 E.E. Dr. Maia Neto SR SR SR SR SR SR SR SR

101 x SR SR SR SR SR SR

102 E.E. José Vieira SR x SR SR x SR SR SR

103 EETI Francisco Ivo SR SR x x SR x SR SR

104 x SR SR SR x SR x

105 SR SR x SR SR x SR

106 SR x x x SR SR

107 SR SR x x x SR SR

108 SR SR SR SR SR SR SR SR

109 SR SR SR SR SR SR SR

110 SR SR SR SR SR SR

111 SR SR SR SR SR SR SR SR

112 SR SR SR x SR x

113 SR x x SR SR SR x

114 SR x SR SR SR x SR SR

115 SR SR SR SR SR SR SR SR

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em gel

Material 
de limpeza

EITI Joaquim 
Torres

x (duas das pias sem 
dispensador de 
sabão liquido e 
porta toalha)

x (apenas no 
corredor)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Stella 
Gonçalves

E.E. Otacílio 
Alecrim

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

EETI Alfredo 
Mesquita

CEEP João 
Faust ino

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

x (apenas no 
chão do 

corredor)

x (quatro pias sem 
dispensador de 

sabão líquido e sem 
porta papel toalha)

E.E. Rômulo 
Wanderley

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Arcelina 
Fernandes

Totem em desacordo com o 
modelo previsto no 
Memorial Descrit ivo 
elaborado pela SEEC

E.E. Antônio 
Fagundes

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)
 As fotos não mostram 

qualquer estrutura 
respeitante à condições de 

biossegurança

E.E. Prof. Luis 
Soares

x (apenas no 
corredor)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Selva 
Capistrano

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Amb. Mat ias 
Moreira

x (restrita a 
área do 

professor)

E.E. Monsenhor 
Mata

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (pias próximas 
uma da outra)

E.E. Profª Maria 
Luiza

x (não se visualiza 
existência de 

dispenser de sabão 
e porta papel toalha

E.E. Theódulo 
Câmara

A pasta do Google Drive está 
vazia

E.E. Felipe 
Camarão

x  (uma das pia sem 
porta papel toalha e 
dispenser de sabão 

líquido)
E.E. Profª Maria 
Lídia

x (apenas na 
sala de aula)

x (pia sem porta 
papel toalha)

E.E. Graciliano 
Lordão

As fotograf ias demonstram 
que a escola está em obras

E.E. General 
Antônio V. Santos 
Rocha

x (apenas nos 
corredores)

x (pia sem porta 
papel toalha)

E.E. Berilo 
Wanderley

x (pias sem porta 
papel  toalha)

E.E. Padro João 
Maria

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Dr. Manoel 
Dantas

A pasta do Google Drive está 
vazia
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Outro ponto é que a planilha colacionada no id 67916460 está incompleta, faltando 

dados nas páginas 106 a 139 e, ainda, totalmente fragmentada, o que impede uma leitura 

compreensível de seu teor. 

 

 Em que pese a coluna referente ao dado constar de forma unânime ‘condições de 

biossegurança asseguradas” essa informação registrada nessa coluna não condiz com os dados 

de realidade extraídos dos registros fotográficos em questão, conforme as planilhas em anexo. 

 

Por fim, há de registrar que não houve a comprovação de que os Protocolos 

estabelecidos pela Portaria n. 04/2021 foram devidamente divulgados e apresentados à 

comunidade escolar, nos termos do art. 4º desse ato normativo. 

 

Ora, a Cláusula Décima Quinta do Termo de Acordo Extrajudicial contempla essa 

obrigação, a saber, o Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a apresentar o protocolo de 

retomada das aulas de todas as escolas da rede estadual as respectivas comunidades escolares 

para devido conhecimento até o dia 20 de janeiro de 2021, o que deixou de ser atestado. 

 

O Estado do RN limitou-se a colacionar aos autos os citados documentos e 

registros fotográficos que permitem algumas conclusões, a saber: 

 

1) Deflagrou-se o processo de adaptação das Escolas da rede estadual, mas 

não restou devidamente demonstrado que TODAS as Escolas da rede estadual apresentam 

a devida e adequada estrutura para o retorno das atividades presenciais; 

 

2) As fotos colacionadas permitem ter um panorama de medidas pontuais de 

biossegurança adotadas por cada Unidade de Ensino integrantes das 16 DIRECs, deixando 

em aberto se as demais exigências elencadas nos Protocolos foram observadas; 

 

3) As medidas de biossegurança adotadas pelas Escolas da rede estadual 

variam, de modo que há escolas com registros fotográficos de sinalização na sala de aula, 

totens e instalação de lavatórios, há escolas com registros fotográficos apenas de 

termômetro e dispensadores para álcool gel e outras escolas com registros fotográficos 

material de limpeza e sinalizações; 

 

3) Foi normatizado por Portaria n. 04/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22/04/2021, os 

Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada Gradual das Atividades Escolares no 

Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com vistas ao enfrentamento do novo 

Coronavírus (COVID-19), estabelecendo o seu art. 3º que “Sem prejuízo da aplicação do 
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disposto no artigo anterior, as escolas da rede estadual de ensino poderão desenvolver e 

implementar protocolos específicos de segurança sanitária, considerando as situações de 

excepcionalidade e o contexto fático sob as quais estão inseridas”.  (id 67916462, página 01 

a 03); 

 

4) As Escolas da Rede Estadual não estão obrigadas a elaborarem protocolos 

específicos, podendo adotar os Protocolos estabelecidos pela referida Portaria; 

 

Deste modo, percebe-se a ausência de comprovação segura e robusta do 

cumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas Quarta, Décima Quarta e Décima Quinta, ou 

seja, que TODAS as Escolas da rede estadual de ensino implementaram TODAS as medidas de 

segurança sanitária elencadas nos Protocolos sanitários em comento, e, ainda, deram amplo e o 

devido conhecimento do seu teor a respectiva comunidade escolar (professores, servidores,  alunos 

e pais). 

 

Em segundo lugar, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações decorrentes 

da Cláusula Sexta (conclusão do Diagnóstico da Comunidade Escolar), Cláusula Sétima 

(levantamento do número de professores e servidores que integram o grupo de risco), Cláusula 

Oitava (contratação temporária de professores e profissionais de apoio/acompanhante 

especializado em número correspondente às respectivas necessidades de substituição decorrente 

da impossibilidade de trabalho presencial desses funcionários por integrarem grupo de risco); 

Cláusula Décima Sétima (realizar e finalizar o devido procedimento licitatório com vistas a ofertar, 

quando da retomada das atividades escolares presenciais nas unidades de ensino da rede estadual, 

acolhimento emocional dos alunos e professores, mediante a oferta de atividades que fortaleçam o 

vínculo socioafetivo e tornem a ambiência escolar favorável a uma relação dialógica entre 

estudantes e professores, e, ainda, garantir apoio psicológico), observa-se que, por meio do 

Relatório Informativo apresentado em 05/05/2021, o ente estadual noticiou que está tomando as 

devidas providências com vistas ao cumprimento das obrigações assumidas, indicando as medidas 

adotadas para garantir o implemento desses encargos. 

 

Em terceiro e último lugar, cumpre ressaltar que, em que pese ter sido editada e 

publicada a Portaria nº 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22 e abril de 2021, estabelecendo os 

Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada Gradual das Atividades Escolares no 

Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com vistas ao enfrentamento do novo 

Coronavírus (COVID-19), a mencionada Portaria não contemplou o Plano de Contingência 

elaborado pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Plano Contingência Pandemia – 

COVID-19 - documento id 67916457, página 147 a 189), de modo que ainda pendente a devida 
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normatização e publicação desse documento fundamental para a retomada segura e responsável 

das atividades escolares presenciais. 

 

Com efeito, infere-se do Diário Oficial do Estado do dia 23 de abril de 2021, data em 

que foi publicada a Portaria nº 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, que a citada Portaria só tem como 

anexos os PROTOCOLOS GERAIS DE BIOSSEGURANÇA PARA A RETOMADA DAS 

ATIVIDADES ESCOLARES NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 

(Anexo I) e o PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS 

ESCOLAS ESTADUAIS – PANDEMIA COVID-19 – RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

(Anexo II), deixando de contemplar o Plano Contingência Pandemia – COVID-19. 

 

Ante o exposto, requer o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e a 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte a intimação da Senhora Governadora do 

Estado do RN e do Senhor Secretário Estadual da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, a 

fim de que:  

1) no prazo de 48 horas, apresentem planilhas descritivas das Escolas da Rede 

Estadual, por Município, com a respectiva relação de todas as Escolas existentes, apontando, em 

relação a cada uma delas, de forma clara, os insumos sanitários e EPIs de que dispõem e as 

adaptações prediais realizadas, ou seja, cada uma das medidas de biossegurança implementadas 

por cada Unidade Predial, considerando principalmente os itens 03, 05, 07, 08 e 13 dos Protocolos 

Gerais de Biossegurança para a Retomada das Atividades Escolares no Sistema Estadual de 

Ensino do RN determinados pela Portaria nº 04/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 22/04/2021; 

 

2) no prazo de 48 horas, apresentem documentos que comprovem a devida 

divulgação dos Protocolos Gerais de Biossegurança para a Retomada das Atividades Escolares no 

Sistema Estadual de Ensino do RN determinados pela Portaria n. 04/2021-GAC/SESAP/SEEC, de 

22/04/2021, junto aos alunos, pais, professores e servidores, ou seja, a todos os membros da 

comunidade escolar das Escolas da rede estadual de ensino, de modo que tenham conhecimento 

das medidas de biossegurança que precisam ser adotadas quando do retorno presencial (rotinas 

de higienização, distanciamento, uso adequado dos espaços escolares, fluxo de entrada, circulação 

e saída na Unidade Predial, padrões de comportamento a serem observados); 

 

3) no prazo de 48 horas, colacionem aos autos os Anexos I e II da  Portaria n. 04/2021-

GAC/SESAP/SEEC, de 22/04/2021; 

 

4) no prazo de 48 horas, procedam a inclusão do Plano Contingência Pandemia – 

COVID-19 (documento id 67916457, página 147 a 189) como anexo III da Portaria nº 004/2021-
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GAC/SESAP/SEEC, de 22 e abril de 2021, e, ainda, a republicação da mencionada Portaria no 

DOE, desta feita constando o Plano de Contingência como Anexo III; 

 

5) no prazo de 48 horas, informem as atuais fases em que se encontram os processos 

administrativos nº 00410013.003155/2021-23 (destinado a deflagrar licitação para a contratação 

temporária de psicólogos para fortalecer as equipes das escolas e das DIREDs para o planejamento 

e realização de atividades de acolhimento e de cuidado com toda comunidade escolar) e nº 

00410013.004001/2021-59 (voltado a viabilizar a contratação dos profissionais a serem contratados 

por meio do procedimento de dispensa de licitação, com cláusula suspensiva a ser prevista no 

contrato, de modo que, adjudicado certame licitatório, os contratos emergenciais serão rescindidos), 

bem como os prazos previstos para respectivas finalizações; 

 

6) continuem empreendendo medidas com vistas a viabilizar a máxima e ampla 

participação de professores, servidores e estudantes em relação ao preenchimento do questionário 

existente no sistema SIGEDUC e contemplado no aplicativo intitulado “contra o coronavírus SEEC”, 

voltado a identificar alunos, docentes e servidores que integram o grupo de risco para a realização 

de Diagnóstico da Comunidade Escolar. 

 

Natal/RN, 10 de Maio de 2021. 

 

 

  Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas                                   Cláudia Carvalho Queiroz 

     Promotora de Justiça                                                            Defensora Pública do Estado                                                                                                     

                                                                                   Coordenadora do Núcleo de Tutelas Coletivas 
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação

1 E.E. Dr. João Chaves x  SR  SR  SR  SR x  SR  SR

2 E.E. Dr. Otaviano  SR  SR  SR  SR  SR  SR  SR

3 C.E. Alferes Tiradentes x  SR  SR  SR x  SR  SR

4 E.E. Alberto Torres  SR x  SR x x  SR

5 E.E. Manoel Carneiro  SR x  x  SR x  SR SR  x

6  SR x x  SR x  SR

7 EITI Café Filho  SR x x  SR x x  SR  SR

8 E.E. Bevenuto Filho  SR x x x  SR  SR  SR  SR

9 E.E Presidente Kennedy  SR  SR  SR  SR  SR  SR  SR  SR

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

x (uma das 
pias sem porta 
papel toalha)

x (marcação 
restrita à área 
do professor)

x (pias sem 
dispensadores 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)

E.E Prof. Severino 
Bezerra

x (pias muito 
próximas e 
sem porta 

papel toalha)

x (apenas um 
cartaz na 
parede da 

pia)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

 Estrutura precária, as fotos 
não mostram qualquer 
estrutura respeitante à 

condições de biossegurança
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

10 E.E Vale do Pitimbu x  SR  SR  SR x  SR  x

11 E.E. Câmara Cascudo x x x  SR  SR  SR  SR

12 E.E. Arquiteta Elizabeth  SR x  SR  SR x  SR  SR

13 E.E Jorge Fernandes  SR  SR  SR  SR x  SR

14 E.E Manoel Villaça x  SR  SR  SR  SR

15  SR  SR  SR  SR  SR  SR  x 

16 E.E. Hegesippo Reis  SR  x  SR  x x  SR  SR

17 E.E. Tiradentes x x  SR  SR  SR  x 

18  SR x x x  SR  x  SR  x

x (pias muito 
próximas)

x (pia sem 
porta papel 

toalha)
x (pias sem 
porta papel  

toalha)
x (apenas no 

chão da sala de 
aula)

 x (apenas na 
parede da 

pia)

x (apenas no 
corredor)

x (pia sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)

 x (apenas na 
parede da 

pia)

E.E João Florêncio da 
Hora

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 

toalha)
x (apenas no 

chão da sala de 
aula)

x (Apenas no 
chão do 

corredor)

 x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)

E.E Almirante Newton 
Braga

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

Num. 68608467 - Pág. 2

Num. 10249575 - Pág. 36Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

19  x x x  SR x  SR  SR  x

20 E.E Maria Nalva Xavier x x x x x  SR  SR

21 E.E Clara Camarão x x x  SR x  SR  x

22 SR x  SR x  SR  SR  SR

23 x x  SR  SR  x  SR  SR

24 E.E. 12 de Outubro  SR x x  SR  SR  SR x

25  SR  SR  SR  SR  SR  x  SR

26 E.E. Potuguassu x  SR x  SR x x  SR x

27 CEEP Djanira Brasilino x x  SR  SR x x  SR

28 CEEP Ruy Pereira  SR x  SR  SR x SR  SR

28 x x  SR  SR  SR  SR

E.E. Amb. Pe. João 
Maria

 x (apenas chão 
da sala de aula)

 x (apenas chão 
da sala de aula)

E.E Mª de Lourdes  C. 
Souto

 x (apenas chão 
da sala de aula)

E.E. Djalma Aranha 
Marinho

 x (apenas chão 
da sala de aula)

 x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Amb. Matias 
Moreira

 x (marcação 
restrita a área 
do professor)

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)
x (apenas no 

chão da sala de 
aula)

CENEP Senador Jessé 
Pinto Freire

x (apenas nos 
corredores)

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

30 E.E. Adelino Dantas  SR x  SR  SR  SR  SR x

31  SR x  SR  SR x  SR x

32 E.E. Anísio Teixeira x x x  SR  SR  SR  SR

33 E.E. Auta de Souza  SR x SR x  SR x  SR x

34 E.E. Castro Alves  SR x  SR x  SR x  SR  SR

35 E.E. Dr. Severiano  SR x x x  x x  SR  SR

36 E.E . Dulce Wanderley x  SR  SR x  SR  SR

37 E.E. Edgar Barbosa SR x SR SR SR  SR SR

38 E.E. Felizardo Moura SR x x  SR  SR x  SR SR

39 x  SR SR SR SR SR SR

40 E.E. Imperial Marinheiro x  SR x x SR x SR x

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)

E.E. Aldo Fernandes de 
Melo

x (pias sem 
porta papel  

toalha)
x (apenas no 
corredor da 

entrada)

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido)

x  (duas pias 
sem porta 

papel toalha)

E.E. General Dióscoro 
Vale

x (pias muito 
próximas e 
duas delas 
sem porta 

papel toalha)
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

41 E.E. Ivani Machado x x SR x x SR x

42 E.E. Jerônimo Gueiros x x x x  SR  x

43 x SR SR SR SR  SR x x

44 E.E. Lourdes Guilherme SR x x x SR SR  SR

45 E.E. Maria Queiroz SR x SR SR SR x SR SR

46 E.E. Nestor Lima SR x SR SR SR SR SR SR

47 SR RS SR SR SR x SR SR Uma única foto de uma pia

48 E.E Padre Monte SR x SR SR  SR SR

49 E.E. Paulo Nobre x  SR x SR x SR SR

x (restrita a área 
do professor)

x (apenas nos 
corredores)

E.E José Fernandes 
Machado

x (pia sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)

E.E. Pe. José Maria 
Biezinger

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)

Totem em desacordo com o 
modelo previsto no 
Memorial Descritivo 
elaborado pela SEEC

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

50 E.E. Peregrino Junior SR x x x SR x

51 E.E. Prof. Luis Antônio x x SR SR x SR x

52 SR x SR SR SR x SR x

53 EETI Ferreira Itajubá SR x SR SR x SR SR SR

54 x x SR SR x SR x

55 EETI José Moacir SR SR SR SR SR SR SR SR

56 EETI Josino Macedo x SR SR x x SR x

57 EETI Winston Churchill x x x SR x SR x

58 x SR SR SR SR x SR SR

59 E.E. 15 de Outubro x SR SR SR x SR SR

x (apenas nos 
corredores)

x (pias muito 
próximas)

Totem em desacordo com o 
modelo previsto no 
Memorial Descritivo 
elaborado pela SEEC

x (apenas nos 
corredores e 

chão da sala de 
aula)

Dois totens, sendo um em 
desacordo com o modelo  

previsto no Memorial 
Descritivo elaborado pela 

SEEC
E.E. Walter Duarte 
Pereira

EETI Gov. Walfredo 
Gurgel

x (apenas no 
chão da sala de 
aula e corredor)

A pasta do Google Drive 
está vazia

x (apenas no 
chão dos 

corredores)

x (pia sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel toalha)

Instituto Padre 
Miguelinho

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

60 E.E. Cônego Monte SR SR x x SR SR SR SR

62 E.E. Augusto Severo x x SR SR SR SR

63 SR SR SR SR SR SR SR SR

64 E.E. Floriano Cavalcanti SR SR SR SR SR SR SR SR

65 SR SR SR SR SR SR SR SR

66 E.E. Judith Bezerra SR SR SR SR SR SR SR SR

67 SR SR SR SR SR SR

68 E.E. Alceu Amoroso x x SR SR x SR SR

69 SR SR SR SR x SR SR

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

x (apenas nos 
corredores)

x (pia sem 
porta papel 

toalha)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E Paulo Pinheiro 
Viveiros

A pasta do Google Drive 
está vazia

A pasta do Google Drive 
está vazia

E.E. Almirante 
Tamandaré

A pasta do Google Drive 
está vazia

A pasta do Google Drive 
está vazia

E.E. Profª. Mariluza 
Almeida

x (uma das 
pias sem 

dispensador 
de sabão 

liquido e porta 
toalha)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Jerônimo de 
Albuquerque

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

70 E.E Profª. Leonor Lima SR SR SR x SR x

71 x x SR x SR SR

72 SR SR SR SR x SR x

73 x x SR SR SR SR

74 Instituto Ary Parreiras SR SR SR SR x x SR SR

75 SR x x SR SR SR SR

76 E.E. João Tibúrcio x x SR SR SR SR

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

x (duas das 
pias sem 

dispensador 
de sabão 

liquido e porta 
toalha)

E.E. Pedro Mendes 
Gouveia

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 

toalha)

E.E. Francisca de Castro 
Gomes de Almeida

x (apenas nos 
corredores)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E. Padre Hudson 
Brandão

x(apenas em 
relação às 

carteiras da sala 
de aula)

x (pias 
próximas uma 

das outras)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

E.E Monsenhor Alfredo 
Pagado

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel  toalha)

x (apenas nos 
corredores)

x (pias sem 
dispensador 

de sabão 
líquido e porta 
papel  toalha)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

77 x x SR SR SR SR SR

78 E.E. Stela Wanderley SR SR SR SR x SR

79 SR SR SR SR SR x SR SR

80 E.E. Trairas SR SR SR SR SR SR SR SR

81 E.E. Dioscoro Vale SR SR SR SR SR SR SR SR

82 SR SR SR SR SR SR x SR

83 E.E. Lauro de Castro x SR SR SR SR SR x

84 E.E. Guarapes SR SR SR SR SR SR SR SR

85 E.E. União do Povo SR SR SR SR SR SR SR SR

86 EITI Joaquim Torres SR x x x SR x SR

87 CEJA Lia Campos x SR x SR SR SR x

E.E. Henrique 
Castriciano

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (apenas nos 
corredores)

x (pia sem 
porta papel 

toalha)

E.E. Eurípedes 
Barsanulfo

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 
na sala de aula e tampouco 

distanciamento
A pasta do Google Drive 

está vazia

A pasta do Google Drive 
está vazia

E.E. Profª Maria Ilka de 
Moura

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula
x (apenas nas 

carteiras e chão 
da sala de aula)

A pasta do Google Drive 
está vazia

A pasta do Google Drive 
está vazia

x (duas das 
pias sem 

dispensador 
de sabão 

liquido e porta 
toalha)

x (apenas no 
corredor)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

88 E.E. Stella Gonçalves x x x SR SR x SR SR

89 E.E. Otacílio Alecrim SR x x SR SR x SR SR

90 E.E. Atheneu SR x x SR SR SR x SR

91 EETI Alfredo Mesquita SR x x SR SR x SR SR

93 E.E. Antônio Pinto x x SR SR SR x SR x

94 CEEP João Faustino x x SR x x SR SR SR

95 E.E. Varela Barca x SR SR SR x SR SR

96 E.E. Elia de Barros SR SR SR SR SR SR

97 E.E. Rômulo Wanderley x x SR x x SR SR

98 E.E. Arcelina Fernandes SR SR SR x SR x SR x

99 E.E. Antônio Fagundes x x x SR x SR SR

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)
x (apenas no 

chão do 
corredor)

x (quatro pias 
sem 

dispensador 
de sabão 

líquido e sem 
porta papel 

toalha)
x (apenas no 

chão da sala de 
aula)

Totem em desacordo com o 
modelo previsto no 
Memorial Descritivo 
elaborado pela SEEC

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

100 E.E. Dr. Maia Neto SR SR SR SR SR SR SR SR

101 E.E. Prof. Luis Soares x SR SR SR SR SR SR

102 E.E. José Vieira SR x SR SR x SR SR SR

103 EETI Francisco Ivo SR SR x x SR x SR SR

104 E.E. Selva Capistrano x SR SR SR x SR x

105 SR SR x SR SR x SR

106 E.E. Monsenhor Mata SR x x x SR SR

107 E.E. Profª Maria Luiza SR SR x x x SR SR

108 E.E. Theódulo Câmara SR SR SR SR SR SR SR SR

 As fotos não mostram 
qualquer estrutura 

respeitante à condições de 
biossegurança

x (apenas no 
corredor)

Embora haja foto das 
carteiras, não há sinalização 

na sala de aula
Embora haja foto das 

carteiras, não há sinalização 
na sala de aula

x (apenas no 
chão da sala de 

aula)

E.E. Amb. Matias 
Moreira

x (restrita a área 
do professor)

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (pias 
próximas uma 

da outra)

x (não se 
visualiza 

existência de 
dispenser de 
sabão e porta 
papel toalha

A pasta do Google Drive 
está vazia
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1ª Direc NATAL

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de álcool em 

gel

Material 
de 

limpeza

109 E.E. Felipe Camarão SR SR SR SR SR SR SR

110 E.E. Profª Maria Lídia SR SR SR SR SR SR

111 E.E. Graciliano Lordão SR SR SR SR SR SR SR SR

112 SR SR SR x SR x

113 E.E. Berilo Wanderley SR x x SR SR SR x

114 E.E. Padro João Maria SR x SR SR SR x SR SR

115 E.E. Dr. Manoel Dantas SR SR SR SR SR SR SR SR

x  (uma das pia 
sem porta 

papel toalha e 
dispenser de 

sabão líquido)

x (apenas na 
sala de aula)

x (pia sem 
porta papel 

toalha)

As fotografias demonstram 
que a escola está em obras

E.E. General Antônio V. 
Santos Rocha

x (apenas nos 
corredores)

x (pia sem 
porta papel 

toalha)
x (pias sem 
porta papel  

toalha)
Embora haja foto das 

carteiras, não há sinalização 
na sala de aula

A pasta do Google Drive 
está vazia
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11ª DIREC ASSU

Nº Escola Totem Tapete Termometro pias moveis cartazes

1 X X X X X

Demarcação de 
cadeiras e piso

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpea

Triunfo - EE DES FELIPE 
GUERRA
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2ª Direc PARNAMIRIM 

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação

1 Escola Estadual Jacumauma x x x Não registrado x

2 x x x Não registrado Não registrado 

3 falta fotos

4 x Não registrado Não registrado x x x

5 falta fotos

6 x Não registrado x Não registrado

7 Escola Estadual 4 de Março x x Não registrado x x

8 Não registrado Não registrado 

9 x x x Não registrado 

10 falta fotos

11 X X X X

Demarcação 
cadeiras e 

chão
Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

Não registrado Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Manoel 
Balceu Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 

Escola Estadual Águida 
Sucupira 

Escola Estadual Professor 
Paulo Freire 

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado

Escola Estadual Fabrício 
Maranhão 

Escola Estadual Guiomar de 
Vasconcelos

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado

Não 
registrado

Não 
registrado

Não registrado Não 
registrado

Escola Estadual Felipe 
Ferreira

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado 

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 

Escola Estadual Matias 
Maciel Não registrado Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 

Escola Estadual João 
Tibúrcio

Escola Estadual Moreira 
Brandão 

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado
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2ª Direc PARNAMIRIM 

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação
Demarcação 

cadeiras e 
chão

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

12 x x Não registrado 

13 x x Não registrado Não registrado 

14 Em processo

15 x   x x x Não registrado 

16 Em processo

17 x x x Não registrado x

18 x x x Não registrado Proteção facial 

19 Escola Estadual Celita Freire x Não registrado x x x

20 x Não registrado x x

21 x x x x x x

22 x (No piso) x Não registrado x Não registrado 

Escola de Monte Alegre 
(escola sem nome) Não registrado Não 

registrado Não registrado Não 
registrado 

Não 
registrado 

Disponibilizará 
máscara

Escola Estadual Professora 
Adélia da Silva Gurgel

x (Só na 
cadeira) Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 

Escola Estadual Alceu 
Emiliano

Escola Estadual Nísia 
Floresta Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 

Escola Estadual Ana Duarte 
Lopes

Escola Estadual Francisco 
Camilo Não registrado Não 

registrado Não registrado 

Escola Estadual Emília de 
Carvalho Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 
Não 

registrado 

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado Não registrado 

Escola Estadual Zildevar 
Ferreira

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 

Escola Estadual Arnaldo 
Arsênio de Azevedo Não registrado Não registrado Disponibilizará 

máscara

Escola Estadual Maria 
Cristina

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 
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2ª Direc PARNAMIRIM 

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação
Demarcação 

cadeiras e 
chão

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

23 x x x x x x

24 x x x

25 x x x x x x Bem organizada

26 Não registrado Não registrado 

27 x x x x x x

28 x Não registrado 

29 x x x x x x

30 x x Não registrado x

31 x (No piso) x x Não registrado x x x

32 Não registrado x Não registrado 

33 x x Não registrado x x

Escola Estadual T.I Dom 
Nivaldo Monte Não registrado Não 

registrado 

Escola Estadual Presidente 
Roosevelt Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado Não registrado Não 
registrado 

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Santos 
Dumont

x (Só na 
cadeira) Não registrado 

Escola Estadual T.I 
Apolinário Barbosa Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado Não registrado Não 
registrado 

Não 
registrado 

Só mostrou o 
refeitório 

Escola Estadual Profe 
Antonio Basílio Filho

x (Só na 
cadeira) Não registrado 

E.E Emaús divide o prédio 
Dom Nivaldo Monte Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado Não registrado Não 
registrado 

Não 
registrado 

abriu janela e 
mostrou sala dos prof

CEEP Professora Lourdinha 
Guerra Não registrado Não registrado 

Escola Estadual Profa Eliah 
Maia do Rego Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado Não registrado Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual T.I Dr 
Antonio de Souza Não registrado 

Escola Estadual Profa Maria 
Araújo

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado 

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 
Adaptação dos 

bebedouros

Escola Estadual Roberto 
Rodrigues Krause

x (Só na 
cadeira) Não registrado Não 

registrado 
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2ª Direc PARNAMIRIM 

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação
Demarcação 

cadeiras e 
chão

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

34 x Não registrado x x x Não vi torneiras 

35 x (No piso) x x Não registrado 

36

37 Escola I. Zita Freire x x Não registrado 

38 x (No piso) Não registrado x x

39 Não registrado x x x

40 x x x x x

41 Escola Estadual José Alves Não registrado x x

42 Escola Estadual Meiroz Grillo x x x x

43 x x x Não registrado 

44 x (No piso) x x x x x x

Escola Estadual T.I Hilton 
Gurgel de Castro Não registrado Não 

registrado Não registrado 

Escola Estadual Barão de 
Mipibu

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 

Escola Estadual Profa 
Terceira Rocha

Em processo, já 
adquiriu material

Não registrado Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual T.I Prof 
Rafael Garcia 

Não 
registrado 

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 

Escola Estadual Prof 
Francisco Barbosa Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado Não registrado 

Escola Estadual Laranjeiras 
do Abdias

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado Não registrado 

Não registrado Não 
registrado 

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 
instalação de pia 

precária 

x (Só na 
cadeira)

Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 

Escola Estadual José 
Mamede Não registrado Não registrado Não 

registrado 
Não 

registrado 

Escola Estadual Monsenhor 
Paiva

Não 
registrado 
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2ª Direc PARNAMIRIM 

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação
Demarcação 

cadeiras e 
chão

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

45 Escola Estadual Santa Luzia x x Não registrado Não registrado 

46 E.E. P.T.N X X X Não registrado 

Não registrado Não registrado Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não registrado Não 
registrado Não registrado Não 

registrado 
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3ª DIREC NOVA CRUZ

Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação

1 x (Só na cadeira) x x x x

2 x (Só na cadeira) x x Não registrado x x x x

3 x (Só na cadeira) x x Não registrado x x x

4 x  x x Não registrado x x x

5 x (Só na cadeira) x x Não registrado x x

6 x x Não registrado x x

7 x (Só na cadeira) x x Não registrado x x x x

8 x x x Não registrado x x x

9 x x x Não registrado x x

10 x x x x x x x Ventilação natural 

11 x (Só na cadeira) Não registrado x x x

N
º 

Demarcação 
cadeiras e 

chão

Dispensador
es de alcool 

gel
material de 

limpeza

Escola Estadual Djalma 
Marinho 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Padre 
Tomás de Aquino

Escola Estadual Alberto 
Maranhão 

Não 
registrado 

Escola Estadual Alexandre 
Celso Garcia

Não 
registrado 

Escola Estadual Antonia 
Guedes

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Antonio 
de Oliveira Fagundes

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Antonio 
Pinhheiro Bezerril

Bebedouro sem 
adaptação isolado

Escola Estadual Belmira 
Lara

Não 
registrado 

Escola Estadual Carlos 
Gomes

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Delzuite 
Maria S. da Costa

Não 
registrado 

Escola Estadual Deputado 
Márcio Marinho

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 
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3ª DIREC NOVA CRUZ

Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes ObservaçãoN
º 

Demarcação 
cadeiras e 

chão

Dispensador
es de alcool 

gel
material de 

limpeza

12 x x x Não registrado x x x x

13 Não registrado x x Não registrado x x x

14 x x x Não registrado x x x x

15 Não registrado x x x x

16 Não registrado x x Não registrado x x x Pulverizadora 

17 x x Não registrado x x

18 x x x Não registrado x x x x

19 x x Não registrado x x x x

20 x x Não registrado x x

21 x  (no piso) x x Não registrado x x x

22 x x Não registrado x x x x

Escola Estadual Diógines 
da Cunha Lima

Escola Estadual Djalma 
Aranha Marinho 

Não 
registrado 

Escola Estadual Dom 
Joaquim de Almeida 

Escola Estadual Domitila 
Noronha

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Dr Manoel 
Dantas

Não 
registrado 

Escola Estadual Dr Pedro 
Velho

Distanciou as 
cadeiras

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola E. Edmundo Neves 
do Nascimento

Escola Estadual Fabrício 
Maranhão 

Distanciou as 
cadeiras

Escola Estadual Felismino 
José da Costa

Distanciou as 
cadeiras

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Filomena 
de Azevedo

Não 
registrado 

Escola Estadual João 
Bernardo

Distanciou as 
cadeiras
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3ª DIREC NOVA CRUZ

Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes ObservaçãoN
º 

Demarcação 
cadeiras e 

chão

Dispensador
es de alcool 

gel
material de 

limpeza

23 x x x Não registrado x x x

24 x x x Não registrado x x

25 x x x Não registrado x x

26 x (Só na cadeira) x x x x x x x

27 Não registrado x x x x x x x

28 x (Só na cadeira) x x Não registrado x x x

29

30 x  (no piso) X X Não registrado X X X

31 Não registrado x x Não registrado 

32 Não registrado x Não registrado x x

33 Não registrado x x Não registrado x x x x

Escola Estadual João 
Maria Dias 

Não 
registrado 

Escola Estadual João 
Tomás Neto

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Joaquim 
da Luz

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual José Lúcio 
Ribeiro

Escola Estadual Júlia Auta 
de oliveira

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Maria 
Aurineide

Não 
registrado 

Escola Estadual Maria 
Ocila Bezerril

Mesmas fotos da 
E.E Dr. Pedro Velho

Escola Estadual Prefeito 
José do Carmo CAIC

Não 
registrado 

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Presidente 
Café Filho 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Foto pulverizando 
a escola

Escola Estadual Professor 
Joaquim Torres

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Professora 
Ocila Bezerril

Adaptação dos 
bebedouros
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3ª DIREC NOVA CRUZ

Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes ObservaçãoN
º 

Demarcação 
cadeiras e 

chão

Dispensador
es de alcool 

gel
material de 

limpeza

34 x x x x x x x

35 x x x Não registrado x x x x

36 x (Só na cadeira) x x Não registrado x x x

37 x x Não registrado x

38 Não registrado x

39 Não registrado x x x x x x x

Escola Estadual Presidente 
Gétulio Vargas

Não 
registrado 

Escola Estadual Rosa 
Pignataro

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Senador 
João Câmara

Não 
registrado 

Escola Estadual Maria 
Augusta da Trindade

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Maria do 
Rosario Bezerra

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Apenas 1 ft da 
frente da escola

Escola E. Profa Firma 
Francelina de Oliveira
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4ª DIREC SÃO PAULO DO POTENGI

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação

1 Não registrado x x Não registrado Não registrado x x

2 x x x Não registrado x x x x Bem Organizada

3 x x x Não registrado x x x x

4 Não registrado x x Não registrado x x x

5 Não registrado x x Não registrado x x x x

6 Não registrado x x Não registrado Não registrado x Apenas 1 foto

7 Não registrado x x Não registrado x x x

8 x x Não registrado Não registrado x x

9 Não registrado x x Não registrado x x

10 x x Não registrado x x

11 x x x Não registrado Não registrado x x x

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

Escola Estadual Maurício 
Freire

Não 
registrado 

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Amaro 
Cavalcante

Escola Estadual Ielmo 
Marinho

Escola Estadual João Alves 
de Melo 

Não 
registrado 

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Demétrio 
Urbano

Escola Estadual Herondina 
Caldas 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Natália 
Fonseca

Não 
registrado 

Escola Estadual Pedro 
Alexandrino

Distanciamento 
das cadeiras 

Não 
registrado 

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Prof 
Tertuliano Pinheiro Filho 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Rui Barbosa Não 
registrado 

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Escola Estadual Senador 
Dinarte Mariz
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4ª DIREC SÃO PAULO DO POTENGI

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes ObservaçãoDemarcação 
cadeiras e chão

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

12 Não registrado x Não registrado x x x

13 Não registrado x x Não registrado Não registrado x x

Escola Estadual 07 de 
Setembro

Não 
registrado 

Não 
registrado 

Adaptação dos 
bebedouros

Escola Estadual Manoel 
Severiano 

Não 
registrado 

Máscaras e 
borrifadores 
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11ª DIREC ASSU

Número Escola Totem Tapete Termometro cartazes

1 Triunfo - EE DES FELIPE GUERRA X X X X X

10ª Direc CAICÓ

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação

1 EETIJA x x x x x x x
2 Escola Machado de Assis x x x x x x x
3 EECCAM x x x x x x
4 EE Zuza Januario x x x x x x x
5 EE SENADOR JOSÉ BERNARDO x x x x x x x
6 EE SANTA TEREZINHA x x x x x x
7 EE ROSA DE LIMA x x x x x x
8 EE RAIMUNDO SILVINO x x x x x
9 EE NEWMAN QUEIROZ x x x x x x x

10 EE MONSENHO WALFREDO GURGEL - SF x x x x x x x Bem organizada
11 EE MONSENHO WALFREDO GURGEL - CAICÓ x x x x x x
12 EE MANOEL PATRÍCIO x x x x x x
13 EE LEOMAR BATISTA x x x x x x
14 EE GRAÇA GERMANO x (sem fitas) x x Precária
15 EE FRANCISCO PERGENTINO x x x x x x
16 EE FELINTO ELISIO - CEFE x x x x x x x
17 EE DOM ADELINO x x x x x x
18 EE BASÍLIO BATISTA x x x x x x
19 EE ANTONIO DE AZEVEDO x x x x
20 EE ANTONIO BATISTA x (pouca) x x x x

Demarcação de 
cadeiras e piso

Dispensado
res de 

alcool gel
pias 

moveis
material 

de 
limpea

Demarcação 
cadeiras e chão

Dispensado
res de 

alcool gel

material 
de 

limpeza
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7ª DIREC SANTA CRUZ

Número Escola Totem Tapete Termometro Dispensadores de alcool gel pias moveis cartazes

1 X X x SR SR SR SR SR

2 x(sem fita) x x SR x x SR SR

3 x SR SR SR x x SR x

4 E.E Severina Pontes(Japi) x x x x SR SR SR SR

5 x x SR SR x x SR SR

6 x x x SR x x SR SR

7 x x x x SR SR SR x

8 x x x x x SR SR x

9 x SR SR x x x SR x

10 x x x x SR SR SR SR

11 x x x SR SR x SR SR

12 x x x SR x SR SR x

13 x x x SR SR SR SR x

14 x x x x SR SR SR SR

15 x(só nas cadeiras) x x SR SR SR SR x

16 SR x SR SR SR SR SR SR

17 x x x SR SR x SR x

Demarcação de 
cadeiras e piso

material de 
limpea

E.E.T.I Prof. Francisco de 
Assis de Ribeiro(Santa 
Cruz)
E.E. Vigilio Furtado(Lajes 
Pintada)
E.E Terezinha Caroli 
(Jaçanã)

E.E São Francisco (Lajes 
Pintada)
E.E Rita Nelly 
Furtado(Santa Cruz)
E.E Quintino 
Bacaiúva(Santa Cruz)
E.E Prof. Maria Arioene 
de Souza(Campo 
Redondo)
E.E. Prof. Severino 
Bezerra (Tangará)
E.E. João Ataide de 
Melo(Tangará)
E.E. Severino 
Bezerra(Santa Cruz)
E.E. Maria Lidia da 
Silva(São Bento do Trairi)
E.E. Manoel 
Fernandes(Jaçanã)
E.E.José Nunes de 
Carvalho(Sitio Novo)
E.E. José Bezerra 
Cavalcante(Santa Cruz)
E.E. João Ferreira de 
Souza(Santa Cruz)
E.E. Isabel Oscarlina 
Marques(Santa Cruz)

Num. 68608469 - Pág. 2

Num. 10249575 - Pág. 60Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



7ª DIREC SANTA CRUZ

Número Escola Totem Tapete Termometro Dispensadores de alcool gel pias moveis cartazesDemarcação de 
cadeiras e piso

material de 
limpea

18 x x x x SR x SR x

19 x x x x SR x SR SR

20 x x x SR SR x SR SR

21 x x x SR SR SR SR x

22 x(sem fita) SR x x x x SR x

E.E. Dr. José Borges de 
Oliveira(Campo 
Redondo)
E.E. Cosme Ferreira 
Marques(Santa Cruz
E.E. Cel. Manoel 
Medeiros II (Japi)
E.E. Cel. Manoel 
Medeiros I (Japi)
Centro de Educação 
Especial - CEAEE(Santa 
Cruz)
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9ª DIREC CURRAIS NOVOS

Número Escola Totem Tapete Termometro pias moveis cartazes

1 E.E. Manoel Noberto X SR x SR x X SR x

2 x SR x x x SR SR x

3 E.E Barão do Rio Branco x SR SR x x x SR x
4 E.E Iracema Brandão x (sem fitas) x x SR x x SR x
5 E.E Cap. Mor. Galvão x x x x x x SR x
6 E.E. Albino Avelino x x x SR x x SR x
7 E.E.T.I.P.Ester Galvão x x x SR x x SR x
8 E.E. Luiz de Maria x x x x x x SR SR
9 E.E. Padre Sinval SR SR x SR x SR SR SR

10 E.E. Lions Clube SR SR SR SR x x SR x
11 E.E. Amâncio Ramalho SR SR x x x x SR x

Demarcação 
de cadeiras e 

piso
Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

E.E. João Vilar da Cunha 
(Santana do Seridó)
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05ª DIREC CEARÁ - MIRIM

Número Escola Totem Tapete Termometro cartazes

1 Ubaldo  X(sem fitas) X x sem registro X sem registro sem registro
2 Tabelião - Touros X(sem fitas) x x sem registro x sem registro sem registro

3 Stoessel - Maxaranguape X(sem fitas) sem registro sem registro sem registro sem registro

4 Otto X(sem fitas) x x sem registro x sem registro x
5 Olimpia Teixeira S.M.G Sem registro x x sem registro x sem registro x
6 Monsehor x x x sem registro x sem registro x

7 Marta x x sem registro x sem registro sem registro

8 Maria Antonia - Pureza x x sem registro x sem registro x

9 Lavosier Maia - Rio do Fogo x x sem registro x sem registro

10 Joaquim - Taipi Sem registro sem registro sem registro sem registro sem registro

11 Isabel Barbosa - Touros Sem registro sem registro x sem registro sem registro

13 Imaculada x x x sem registro sem registro sem registro x
14 Henrique Eufrasio - Pureza Sem registro x x sem registro x sem registro sem registro
15 General X(sem fitas) x x sem registro sem registro sem registro sem registro
16 Eneas X(sem fitas) x x x sem registro sem registro sem registro
17 Edgar x sem registro x sem registro sem registro
18 Dom Eugenio - Rio do Fogo Sem registro x x sem registro x sem registro sem registro
19 Coronel - Touros x x x sem registro x sem registro sem registro
20 Clotilde Moura - Taipu x x x sem registro x sem registro x

21 Ceep x sem registro sem registro sem registro sem registro

22 Barão x x sem registro sem registro sem registro sem registro

23 Augusto x x x sem registro x sem registro sem registro
24 Adão Marcelo x x x sem registro x x x

Demarcação de 
cadeiras e piso

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpea

sem 
registro

sem 
registro

x(falta demarc. das 
cadeiras)

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro

sem 
registro
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6ª Direc MACAU

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação

1 x x SR SR x SR x

2 E.E. Maria de Lourdes x x SR SR x SR x

3 x x SR SR x SR x

4 x x x SR x x SR SR

5 x SR x x SR SR

6 EETI Profª Clara Teteo x x x x x x SR SR

7 E.E. Isolda Diogo Lopes x x SR SR x SR x

8 E.E. Mons. Honório x x SR SR x SR x

9 x x SR x x SR x

Demarcação 
cadeiras e 

chão
Dispensadores de 

álcool em gel
Material de 

limpeza

E.E. José Varela 
Câmara 

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (apenas no 
chão do 

corredor)

E.E. Mons. Joaquim 
Honório

x (apenas no 
chão da sala 
de aula e nos 

bancos do 
corredor)

E.E. Nádia Maria 
Câmara

E.E. Prof. José Olavo 
do Vale

x (apenas 
delimitando a 

área do 
professor)

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

x (apenas no 
chão da sala 

de aula)

E.E. Pedro Alves de 
Medeiros

x (apenas na 
parte de cima 
das carteiras)

 Embora algumas 
carteiras estejam 

marcadas com um 
“x”, não estão 

separadas 
respeitando-se o 
distanciamento
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6ª Direc MACAU

Nº Escola Totem Tapete Termômetro PIAS Cartazes Observação
Demarcação 

cadeiras e 
chão

Dispensadores de 
álcool em gel

Material de 
limpeza

10 SR x x x SR SR SR

11 x x SR x SR SR SR

12 EETI Donana Avelino x x x SR SR x SR x

E.E. Profª Josélia de 
Souza Silva

X (pias 
próximas 
uma da 
outra)

E.E. Profª Maria 
Rodrigues Gonçalves

x (apenas 
delimitando a 

área do 
professor)
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11ª DIREC ASSU

Nº Escola Totem Tapete Termometro Dispensadores de alcool gel pias moveis cartazes

1 Triunfo - EE DES FELIPE GUERRA X X X X X

Demarcação de 
cadeiras e piso

material de 
limpeza
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10ª Direc CAICÓ

Nº Escola Totem Tapete PIAS cartazes Observação

1 EETIJA x x x x x x x
2 Escola Machado de Assis x x x x x x x
3 EECCAM x x x x x x
4 EE Zuza Januario x x x x x x x
5 EE SENADOR JOSÉ BERNARDO x x x x x x x
6 EE SANTA TEREZINHA x x x x x x
7 EE ROSA DE LIMA x x x x x x
8 EE RAIMUNDO SILVINO x x x x x
9 EE NEWMAN QUEIROZ x x x x x x x

10 EE MONSENHO WALFREDO GURGEL - SF x x x x x x x

11 x x x x x x

12 EE MANOEL PATRÍCIO x x x x x x
13 EE LEOMAR BATISTA x x x x x x
14 EE GRAÇA GERMANO x (sem fitas) x x Precária
15 EE FRANCISCO PERGENTINO x x x x x x
16 EE FELINTO ELISIO - CEFE x x x x x x x
17 EE DOM ADELINO x x x x x x
18 EE BASÍLIO BATISTA x x x x x x
19 EE ANTONIO DE AZEVEDO x x x x
20 EE ANTONIO BATISTA x (pouca) x x x x

Demarcação 
cadeiras e piso

Termom
etro

Dispensad
ores de 

alcool gel

material 
de 

limpeza

Bem 
organizada

EE MONSENHO WALFREDO GURGEL - 
CAICÓ
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11ª DIREC ASSU

Número Escola Totem Tapete Termometro pias moveis cartazes

1 Triunfo - EE DES FELIPE GUERRA X X X X X

Demarcação de 
cadeiras e piso

Dispensadores de 
alcool gel

material de 
limpea
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14ª Direc UMARIZAL

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes

1 E.E.T.I. DR. JOAQUIM INÁCIO - MARTINS RN x x S/R S/R S/R S/R S/R x
2 E.E.T.I. 11 DE AGOSTO - UMARIZAL RN S/R x x S/R x x S/R S/R
3 E.E.I.T.I. PAULO ABÍLIO - UMARIZAL RN S/R x x S/R x x S/R x
4 E.E. XAVIER FERNANDES - PATU RN S/R x x S/R x x S/R S/R

5 E.E. VICENTE GURGEL - JANDUÍS RN x S/R x S/R x S/R S/R

6 x x S/R x x S/R S/R S/R

7 E.E. PROFA ANÁLIA COSTA - UMARIZAL RN x x S/R S/R S/R S/R S/R

8 E.E. PEDRO MARTINS FERNANDES - VIÇOSA RN x x x S/R x x S/R S/R

9 E.E. PEDRO GURGEL - ALMINO AFONSO RN x x x S/R x x S/R x (poucos)

10 E.E. JOSEFINA XAVIER - LUCRECIA RN S/R x x S/R x S/R x

11 x x S/R x S/R x S/R x (poucos)

12 E.E. JOÃO ONOFRE - LUCRECIA RN x x S/R x S/R S/R x

13 E.E. JOÃO GODEIRO - PATU RN S/R x x S/R x x S/R x (poucos)

14 S/R x S/R x x S/R S/R

15 x S/R S/R S/R x x S/R x

16 E.E. DANIEL GURGEL - JANDUÍS RN S/R x x S/R x x S/R x

17 E.E. CLODOMIR CHAVES - ALMINO AFONSO RN x (só no piso) S/R S/R S/R x x S/R x

18 E.E. CAMILO DE LELIS - RIACHO DA CRUZ RN x x S/R x (poucos) x S/R x (poucos)

19 E.E. APOLINARIA JALES - MESSIAS TARGINO RN S/R S/R x x S/R x S/R S/R

Demarcação 
de cadeiras e 

piso

Dispensador
es de alcool 

gel

material 
de 

limpeza

x (espaçamento 
pequeno)

E.E. SERRINHA DOS PINTOS - SERRINHA DOS 
PINTOS RN

x (espaçamento 
pequeno)

x (modelo 
sinalizado

)

E.E. JOÃO SOARES DA SILVA - RIACHO DA CRUZ 
RN

x (só nas 
cadeiras e 
deficitária)

E.E. GOV WALFREDO GURGEL - ANTONIO 
MARTINS RN

x  (só nas 
cadeiras e 
deficitária)

E.E. ESTUDANTE RONALD NEO JUNIOR - AMINO 
AFONSO RN

x (só nas 
cadeiras e 
deficitária)
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14ª Direc UMARIZAL

Nº Escola Totem Tapete Termometro PIAS cartazes
Demarcação 
de cadeiras e 

piso

Dispensador
es de alcool 

gel

material 
de 

limpeza

20 S/R X S/R S/R S/R X S/R X (poucos)

21 E.E ZENON DE SOUSA - UMARIZAL RN S/R X X S/R X X S/R X
22 E.E RAFAEL GODEIRO - RAFAEL GODEIRO RN S/R X S/R S/R S/R X S/R S/R
23 E.E JOSE OSIAS - JOÃO DIAS RN X (só no piso) X S/R S/R S/R X S/R S/R
24 E.E FRUTUOSO GOMES - E.E IVONETE CARLOS X X X S/R S/R X S/R X

25 X (deficitária) x S/R S/R S/R X S/R X

26 E.E DR. EDINO JALES - PATU RN X X S/R S/R X S/R X

27 E.E ANTONIO JOÃO DE QUEIROZ - MARTINS RN X (deficitária) X X S/R S/R X x X (poucos)

28 E.E ALMINO AFONSO - MARTINS RN S/R x S/R S/R S/R X S/R S/R

E.E. 20 DE SETEMBRO - OLHO DAGUA DO 
BORGES RN

E.E FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - SERRINHA 
DOS PINTOS RN

X  (só nas 
cadeiras e 
deficitária)

Observação: A E.E. Ivonete Carlos, divide o espaço com a E.E. Frutuoso Gomes, devido, essa última, está passando por reforma em sua sede. 
Por esse motivo, as fotos na pasta "E.E FRUTUOSO GOMES - E.E IVONETE CARLOS" representam um trabalho em conjunto das duas instituições.
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15ª Direc PAU DOS FERROS

Escolas Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação

E. E. Zéo Fernandes x x S/R x x S/R x

E. E. Prof. Manoel Herculano S/R X S/R S/R x S/R X

E. E. João Soares de Souza S/R S/R S/R S/R X (poucos) X X X

E. E. Desembargador Licurgo Nunes s/R x s/R x x x

E. E. 26 de Março - Francisco Dantas x x x x x s/R x

E. E. Waldemar de Sousa Veras x x x x x s/R x

E. E. Patronato Alfredo Fernandes x (só nas cadeiras) x x s/R x x x

E. E. João Escolástico S/R x x x S/R x x

E. E. Cristóvão Colombo de Queiroz X X X X X X X

E. E. 26 de Junho - Major Sales x s/R s/R x s/R s/R x

E. E. Vicente de Fontes x (deficitário) x s/R s/R x (poucos) x s/R x

E. E. Padre Bernardino Fernandes x (só no chão) s/R x s/R x s/R s/R x

E. E. Gov. Dinarte Mariz x s/R x s/R x s/R x

E. E. Cid Rosado x x x s/R x s/R x

E. E. 4 de Setembro x x x s/R x s/R x

E. E. Vicência Raquel s/R x x x s/R s/R x x
E. E. Mariana Cavalcanti s/R s/R x x x x s/R x

E. E. Gilney de Souza s/R x x x x s/R x

E. E. Cel. Fernandes x s/R s/R x x s/R x

E. E. Tarcísio Maia x (só nas cadeiras) x s/R s/R x s/R x

E. E. Margarida de Freitas x x x x x x x

Demarcação de 
cadeiras e piso

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

x (só nas cadeiras 
e defcitária)

X (deficitária nas 
salas)

x (só no chão e 
deficitária)

x (modelo 
sinalizado)

x (só no chão e 
deficitária)

x (só nas cadeiras 
e defcitária)

x (só nas cadeiras 
e defcitária)

X (só no chão, 
deficitária e 

espaço pequeno)
x (só no chão e 

deficitária)

x (só no chão e 
deficitária)

x (só nas cadeiras 
e defcitária)

x (só no chão e 
deficitária)

x (modelo 
sinalizado)

x (só no chão e 
deficitária)

x (modelo 
sinalizado)

x (só no chão e 
deficitária)
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15ª Direc PAU DOS FERROS

Escolas Totem Tapete Termometro PIAS cartazes ObservaçãoDemarcação de 
cadeiras e piso

Dispensadores 
de alcool gel

material de 
limpeza

E. E. Francisco Nunes x x s/R s/R x s/R x

E. E. Bernardino Rodrigues s/R s/R s/R s/R x s/R s/R s/R

x x x x x x x

E. E. José Guedes do Rêgo x x x x s/R x x x

E. E. Francisco Antônio de Moura x x s/R s/R x s/R x

E. E. Angelina Gomes s/R x s/R s/R s/R x x x

s/R s/R x s/R x s/R x

E. E. José Ferreira da Costa s/R x s/R x x s/R x

E. E. 26 de Março - Paraná x x s/R x x s/R x

x (só no chão e 
deficitária)

E. E. Professora Maria Edilma de 
Freitas

x (só no chão e 
deficitária)

x (só nas cadeiras 
e defcitária)

E. E. Prof. Pedro Raimundo do 
Nascimento

x (modelo 
sinalizado)

x (só nas cadeiras 
e defcitária)

E. E. Desembargador Sinval Moreira 
Dias

mesmas fotos da 
escola Francisco 

Antonio de Moura
x (só no chão e 

deficitária)
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16ª Direc JOÃO CÂMARA

Escolas Totem Tapete Termometro PIAS cartazes Observação

E. E. Francisco Bittencourt S/R S/R S/R S/R S/R x S/R x
E. E. Sen Jesse Pinto Freire X (deficitária) X X S/R x S/R S/R X
E. E. Marcilio Teixeira S/R X X S/R S/R X S/R X

E. E. Gordofredo Cacho X X s/R s/R s/R s/R S/R

E. E. Antonio Gomes S/R X X X S/R S/R X S/R

Demarcação de 
cadeiras e piso

Dispensadore
s de alcool gel

material de 
limpeza

X (só cadeiras e 
deficitária)
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Planilha1

Página 1

12ª DIREC MOSSORÓ

Número Escola Totem Tapete Cartazes Observação

1 CEEP - Francisco de Assis Pedrosa SR SR X X SR X SR SR

2 CEJA - Prof. Alfredo Simonetti (Grossos) X X X SR SR SR SR SR

3 E. E. 30 de Setembro X
SR

X
SR SR SR SR

4 E. E. Abolição IV X
SR SR SR

X
SR

X

5 E. E. T. I. Aida Ramalho SR X X X X SR SR SR

6 E. E. Aleixo Rosa SR SR SR X SR SR SR
7 E. E. Antônio Bezerra de Sales SR SR SR SR X X SR SR
8 E. E. Antônio de Souza Machado SR X X X SR X SR X

9 E. E. Antônio Gomes X X X SR X SR SR
10 E. E. Centenário de Mossoró SR X X SR X X SR X

11 E. E. Coronel Solon X X SR SR X SR SR Carteiras separadas

12 E. E. Cunha da Mota SR X X SR SR X SR SR

13 E. E. Disneylândia X X SR SR X SR X

14 E. E. Dr. Lavoisier Maia X SR SR SR X SR X Carteiras separadas

15 E. E. Francisca Martins de Souza X X SR SR X SR SR
16 E. E. Gilberto Rola SR X SR SR SR SR SR X

17 E. E. Gov. Dix-Sept Rosado X X SR X X SR X Carteiras separadas

18 E. E. Jerônimo Vingt Rosado Maia SR X X SR SR X SR SR Carteiras separadas
19 E. E. João de Abreu SR X X SR SR X SR X
20 E. E. João Paulo II SR X X X SR X SR SR Carteiras separadas
21 E. E. Manoel João SR X X SR SR X SR X Carteiras separadas

22 E. E. Maria Justina do Nascimento X X SR SR X SR X

23 E. E. Moreira Dias SR X X SR X SR SR SR
24 E. E. Nossa Senhora das Graças SR SR SR SR SR X SR X
25 E. E. Nossa Senhora de Fátima SR X X SR SR X SR SR
26 E. E. Padre Alfredo SR SR SR SR SR X SR X Carteiras separadas
27 E. E. Padre José de Anchieta SR X X SR X X SR SR
28 E. E. Prof. Paulo Freire SR X X SR SR X SR X Carteiras separadas
29 E. E. Prof. Abel Freire Coelho SR SR SR X SR X SR SR

30 E. E. Alfredo Simonetti (Upanema) X X X SR X SR SR

31 E. E. de 1º grau Prof. H. N. da Costa SR X X SR X SR SR Carteiras separadas

32 E. E. Prof. José Nogueira SR SR X X X SR SR SR
33 E. E. Profª. Antônia Girlande Bruno SR X X SR SR X SR SR Carteiras separadas

34 E. E. Profª. Inalda Cabral X X SR SR X SR SR
35 E. E. Sen. Dinarte de Medeiros Mariz SR X SR SR X SR SR SR Carteiras separadas
36 E. E. Prof. Solon Moura SR SR X SR SR X SR X
37 E. E. Tertuliano Ayres Dias SR X X X SR SR SR SR

38 E. E. Prof. Manuel João X X X SR X SR X Carteiras separadas

Demarcação de 
cadeiras e piso

Termô
metro

Dispensadores 
de álcool gel

Pias 
móveis

Material de 
limpeza

X (apenas nas 
carteiras)

X (apenas nas 
carteiras)

X (apenas nas 
carteiras)

X (apenas nas 
carteiras)

X (apenas no 
piso)

X (apenas nas 
carteiras)

X (apenas no 
piso)

X (apenas nas 
carteiras)

X (apenas no 
piso)

X (apenas no 
piso)

Fornecimento de 
máscaras

X (apenas no 
piso)

X (apenas no 
piso)

X (apenas nas 
carteiras)

X (apenas no 
piso)
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Petição em PDF.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Procuradoria Geral do Estado 
PROCURADORIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

Avenida Afonso Pena, nº 1155 – Bairro: Tirol – Natal/RN 
Telefone: (84) 3232-2760 

 
 
 

 

1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE NATAL - RN 
 
 
 
 
Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001 

 
 
 
 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, presentado por seu 
Procurador Constitucional abaixo assinado, vem, mui respeitosamente perante Vossa 
Excelência, por seu procurador constitucional (art. 132 da CRFR), expor e ao final requerer 
pelos fundamentos a seguir delineados. 

 
A FAZENDA PÚBLICA foi intimada para comprovar o adimplemento de 

parte das obrigações objeto de sentença advinda de acordo extrajudicial firmado entre o 
Estado, o Ministério Público estadual e a Defensoria Pública do Estado.  

 
Em cumprimento, o ESTADO atravessou, tempestivamente, petição 

informando o adimplemento das obrigações aduzidas. Ocorre que, por falha deste subscritor, 
não foi colacionado aos autos o relatório circunstanciado acerca das medidas adotadas pela 
FAZENDA.  

 
Com efeito, a FAZENDA PÚBLICA postula a juntada do relatório 

circunstanciado comprobatório do cumprimento das obrigações indicadas pela parte requerente 
como inadimplidas. 

 
 

Nestes temos,  
 

Pede e espera deferimento. 
 

 
 

Procuradoria Geral do Estado, Natal/RN, 04/05/2021. 
 
 

ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO 
Procurador do Estado do Rio Grande do Norte 
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Em atendimento ao estabelecido na Audiência de Conciliação, realizada na data 

de 14 de abril de 2021, às 11h, referente ao cumprimento de sentença autuado sob o n° 

08000487-05.2021.8.20.5001, em trâmite perante a 2° Vara da Fazenda Pública, em que 

é requerida a execução de Termo de Acordo Extrajudicial celebrado entre o Estado do 

Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, e a 

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, vem o Ente apresentar o seguinte 

relatório: 

 

I – Relatório: 

 

Ab initio, rememore-se que na data de 23 de novembro de 2020, o Estado do Rio 

Grande do Norte celebrou junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

e a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Termo de Acordo 

Extrajudicial, cuja homologação foi requerida na data de 21 de janeiro de 2021, perante 

a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. 

Examinando o acordo, observa-se que o Estado do Rio Grande do Norte assumiu 

perante as instituições obrigações em que a execução foi vislumbrada como necessária ao 

retorno das atividades escolares na modalidade presencial de ensino no contexto de 

enfrentamento a pandemia decorrente do novo coronavírus no Estado. 

Do documento, extrai-se que as obrigações assumidas pelo Ente se verteram em 

25 (vinte e cinco) cláusulas, dentre as quais, 7 (sete) estão sendo apontadas pelo parquet 

estadual como não cumpridas, razão pela qual o Órgão veio a juízo requerer a satisfação 

das obrigações avençadas no bojo da ação n° 08000487-05.2021.8.20.5001. 

Por ser assim, e quanto as obrigações apontadas como possivelmente não 

atendidas, vem o Ente apresentar as informações a seguir, informando, desde já, que as 

considerações acerca das cláusulas apontadas como não adimplidas foram reunidas por 

pertinência temática: 

 

I.a) Das obrigações contidas nas Cláusulas 4ª e 14ª: 

Das Cláusulas em evidência, vê-se que o Estado do Rio Grande do Norte se 

comprometeu até a data de 20 de janeiro de 2021 a empreender com todas as 

reformas/adaptações na estrutura predial das escolas pertencentes a rede estadual de 

ensino necessárias ao cumprimento das exigências contidas nos protocolos sanitários, de 
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modo a dispor de todos os insumos/materiais e equipamentos de segurança sanitária da 

comunidade escolar e, ainda, as organizando fisicamente com as devidas sinalizações 

com faixas e cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e processos de higienização. 

Neste sentido, esclarece-se que quanto aos encargos assumidos, estes se 

encontram completamente satisfeitos, porquanto em todas as 586 (quinhentos e oitenta e 

seis) escolas pertencentes a rede estadual de ensino as condições de biossegurança foram 

implementadas, seja por meio da aquisição de termômetros, totens, dispenseres de álcool 

gel a 70%, álcool líquido a 70%, máscaras em quantitativo suficiente para distribuição à 

todos os estudantes, professores, servidores e terceirizados, seja pela implementações de 

ordem física, a exemplo da demarcação no piso para garantir o distanciamento social em 

todos os ambientes, instalação de pias nos ambientes de circulação, entre outros 

equipamentos e adequações recomendados, nos termos das exigências de biossegurança 

contidas no Documento Potiguar. 

Anexo as informações ora apresentadas, segue tabela com a relação de todas as 

escolas da rede estadual de ensino, com endereço e número de estudantes, de forma a 

referendar as informações estatuídas (Anexo I). Ainda, registre-se que se encontra 

acrescido às informações, relatório fotográfico das escolas onde são destacados alguns 

dos itens destinados ao cumprimento dos protocolos de biossegurança dispostos (Anexo 

II).  

 

I.b) Das obrigações contidas na Cláusula 15ª: 

A cláusula em referência estabelece que Estado do Rio Grande do Norte 

apresentasse as comunidades escolares os protocolos de biossegurança de retomada das 

aulas presenciais na rede de ensino até a data de 20 de janeiro de 2021. 

Desse modo, dos dados extraídos pelos setores técnicos da Secretaria de Estado 

da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) depreende-se que foi expedido 

Memorando-Circular às Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC’s) e 

Diretorias Regionais de Alimentação Escolar (DRAE’s), para fins de orientar a 

elaboração dos planos de retomadas das aulas presenciais pelas respectivas escolas, 

levando-se em consideração as peculiares e particularidades de cada regional (Processo 

Administrativo n° 00410002.000399/2021-83 - Anexo III). 

Foram disponibilizados os seguintes documentos orientativos: 1) Protocolo de 

Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais (Manual Orientativo); 2) 

Memorando descritivo dos itens e insumos necessários; 3) Comunicação visual com as 
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peças de cartazes e adesivos necessários para sinalização das escolas; 4) Resolução nº 

01/2021 - GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA – Pandemia COVID-19; 5) Relatório do 

PAGUE EXTRA com os valores previstos para cada escola; 6) Documento Potiguar.  

Para além do encaminhamento dos expedientes acima, a SEEC confirmou que 

todas DIREC’s e DRA’s, receberam e implementaram as orientações constantes nos 

documentos orientativos, contribuindo, assim, para o cumprimento da preparação das 

condições estruturais e materiais para retomada de aula presenciais nas escolas da rede 

pública de ensino estadual, bem como reforçou a disponibilização das referidas 

orientações em inserções durante as transmissões das vídeos aulas televisionadas aos 

alunos. 

Ainda, saliente-se que o processo de implantação dos protocolos de biossegurança 

para a retomada das aulas presenciais na rede de ensino vem sendo acompanhado por 

todas as 16 Diretorias Regionais, com aprovação do protocolo pelo Conselho Escolar e 

pelas autoridades sanitárias municipais, conforme o item 3 da Recomendação n° 17/2020, 

cujo teor considerou adequado o Documento Potiguar para orientar a elaboração dos 

protocolos de biossegurança das escolas. 

De mais a mais, assinale-se que foi elaborado ato normativo conjunto publicado 

na Edição n° 14.913, de 23 de abril de 2021 do Diário Oficial do Estado, em que o teor 

se destina a consolidar todas as orientações relativas à adoção dos protocolos de 

biossegurança de cumprimento obrigatório para todas as escolas pertencentes à rede 

estadual de ensino, estabelecendo os Protocolos Gerais de Biossegurança para a 

Retomada Gradual das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio 

Grande do Norte, em virtude da pandemia da COVID-19, sem prejuízo das demais 

normas legais e sanitárias vigentes, cuja minuta segue no anexo IV. 

Pelas razões ora consignadas, considera-se, portanto, inteiramente cumprida a 

obrigação assumida na Cláusula 15ª do Termo de Acordo Extrajudicial celebrado. 

 

I.c) Das obrigações contidas na Cláusula 8ª: 

Da pactuação, verifica-se que o Estado possuía até data de 25 de janeiro de 2021 

para deflagrar e concluir contratação temporária de professores e profissionais de 

apoio/acompanhante especializado, em quantitativo correspondente às respectivas 

necessidades de substituição observada, em decorrência da eventual impossibilidade de 

trabalho presencial dos trabalhadores por integrarem grupo de risco. 
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Sobre a obrigação, cumpre de pronto assentar que antes mesmo do compromisso 

assumido o Estado já possuía em seus quadros a possibilidade de substituição de eventuais 

profissionais que necessitassem ser afastado durante o período excepcional, na medida 

em que SEEC ainda detém cadastro de reserva de profissionais disponíveis decorrentes 

de processo seletivo simplificado (Edital n° 001/2019), bem como do último certame 

público deflagrado no Ente, por meio do Edital n° 001/2015, podendo realizar a 

substituição pretendida de imediato. 

Sem embargo da possibilidade de cumprimento do múnus, veja-se que a título de 

reforço, por meio do processo administrativo autuado no sistema SEI sob o n° 

00410059.000342/2021-29, a SEEC ainda se destinou a proceder com a instrução 

destinada a nova contratação excepcional de servidores, hipótese em que restou verificado 

até mesmo pela Douta Procuradoria Geral do Estado que havendo tanto concurso, quanto 

processo seletivo simplificado vigente para a contratação objeto dos autos, demonstrar-

se-ia ineficiente a deflagração de novo certame. 

Conquanto o posicionamento do Órgão jurídico, sobre o novo procedimento 

aberto, consigne-se que este se encontra em fase de finalização e que pelas razões ora 

suscitadas, a continuidade deste não se configura como condição essencial ao retorno das 

atividades presenciais, pois, repise-se, a SEEC ainda possui cadastro de reserva de 

profissionais disponíveis. 

De mais a mais, pontue-se que os profissionais que eventualmente necessitem ser 

afastados, não podendo retornar ao trabalho presencial, serão readaptados para que 

possam atuar no formato EAD, com a disponibilização de aulas remotas.  

Nesse diapasão, depreende-se, portanto, que não há o que se falar em 

descumprimento da obrigação assumida. Ao revés, percebe-se que verificada a 

necessidade de substituição dos profissionais, a Secretaria dispõe de quantitativo nos 

cadastros de reserva para realizar de imediato as alterações que se revelarem inevitáveis, 

de modo a ser falar em adimplemento integral do encargo.  

 

I.d) Das obrigações contidas na Cláusula 17ª: 

Quanto ao compromisso de nos quinze primeiros dias, a contar da data da 

retomada das aulas presenciais nas escolas da rede estadual de ensino, realizar o 

acolhimento emocional dos alunos e professores, mediante a oferta de atividades que 

fortaleçam o vínculo socioafetivo e tornem a ambiência escolar favorável a uma relação 

dialógica entre estudantes e professores, e ainda, garantir apoio psicológico, informa-se 
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que a Portaria SEI n° 112, de 22 de março de 2021, que aprova o Calendário Escolar 

2020/2021 e o Calendário de Matrículas, determina que a partir do dia 15/04 as escolas 

retomem as atividades escolares com a realização de acolhimento e integração de 

profissionais e estudantes nas unidades escolares (Processo Administrativo n ° 

00410019.000205/2021-61 - Anexo V).  

Desse modo, as equipes pedagógicas das escolas, formadas por pedagogos nos 

cargos de suporte pedagógicos e coordenadores pedagógicos, são responsáveis pela 

sistematização e acompanhamento das atividades e acolhimento dos estudantes nas 

escolas, planejando o apoio socioemocional de estudantes e suas famílias.  

Além disso, no que diz respeito ao apoio psicológico, faz-se mister consignar que 

foi deflagrado processo administrativo de n° 00410013.003155/2021-23 visando 

deflagrar licitação para a contratação temporária de psicólogos, encontrando-se o 

expediente em fase de pesquisa mercadológica, para fortalecer as equipes das escolas e 

das DIREDs para o planejamento e realização de atividades de acolhimento e de cuidado 

com toda comunidade escolar, buscando apoiá-la para lidarem com os próprios 

sentimentos e emoções, decorrentes do período do distanciamento social com ênfase ao 

exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos. 

Paralelo à contratação já deflagrada, comunica-se ainda que foi aberto outro 

processo em caráter emergencial autuado no sistema SEI sob o 

n°00410013.004001/2021-59, para a contratação dos profissionais a serem contratados 

por meio do procedimento de dispensa de licitação, com cláusula suspensiva a ser prevista 

no contrato, de modo que adjudicado certame licitatório os contratos emergenciais serão 

rescindidos. 

Pelo disposto, resta esclarecido que ao tempo do retorno das aulas presenciais nas 

escolas da rede estadual de ensino, o compromisso assumido no termo de acordo se 

encontrará integralmente satisfeito. 

 

I.e) Das obrigações contidas na Cláusula 12ª: 

A cláusula em destaque estabelece que o Estado do Rio Grande do Norte se 

compromete em retomar as atividades escolares presenciais no ano de 2021, na data de 

01 de fevereiro de 2021, em todas as escolas da rede estadual de ensino, ficando 

sobrestado o seu cumprimento apenas na hipótese de recomendação dada pelas 

autoridades sanitárias do Estado acerca do cenário epidemiológico. 
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Neste contexto, convém destacar que ao passo este Governo reafirma seu 

compromisso inquebrantável com a preservação das vidas dos professores, estudantes, 

gestores e servidores, garantindo a apresentação e implementação dos protocolos de 

biossegurança as escolas e comunidades escolares, também reforça a disponibilização de 

corpo técnico de professores e auxiliares de apoio em cadastro de reserva à disposição da 

SEEC, tendo inclusive iniciado a testagem sorológica destes profissionais por regionais, 

através da implementação de Plano de Testagem Sorológica da SEEC (Processo 

Administrativo nº 00610009.000747/2021-41 – Anexo VI). 

Ocorre que, é de conhecimento de todos que desde fevereiro/2021 o cenário 

epidemiológico do Estado do Rio Grande do Norte é notabilizado por períodos cíclicos 

de renovação de ondas de transmissibilidade do vírus causador da COVID-19. Tal fato 

demonstra a sazonalidade das condições impostas à sociedade, reforçadas pela 

imprevisibilidade de lidar com a esta doença que não dispõe de tratamento farmacológico 

cientificamente eficaz, bem dada a baixa proporção da população vacinada. 

Assim, embora o Estado do Rio Grande do Norte tenha vivenciado período de 

aparente de controle do contágio, e consequente arrefecimento da taxa de 

transmissibilidade do vírus, o que possibilitou a flexibilização das medidas restritivas por 

Decretos Estaduais, com base em recomendações do Comitê de Especialistas da 

Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP, tal fato não foi suficiente para possibilitar 

o retorno das aulas presenciais de forma segura e responsável, tanto assim que manteve a 

suspensão das aulas presenciais na rede de ensino estadual, com exceções para algumas 

modalidades de ensino, condicionando-se ao cumprimento dos protocolos sanitários 

(Recomendação n° 17/2020 -  Comitê de Especialistas da SESAP – Anexo VII). 

Recentemente instado pelo Estado do Rio Grande do Norte a se manifestar acerca 

do retorno das atividades educacionais na modalidade presencial, o Comitê de 

Especialistas da SESAP continuou se posicionando negativamente a retomada das 

atividades educacionais. Isto porque, mesmo com a existência de critérios objetivos 

(recomendações da Fio Cruz e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças), que 

respaldem a retomada das aulas presenciais, os referidos parâmetros não são aplicáveis 

quando vivenciado desfavorável cenário epidemiológico (Informação n° 03/2020 - 

Comitê de Especialistas da SESAP – Anexo VIII). 

De forma pontual e concreta, percebe-se que o atual contexto epidemiológico do 

Estado do RN evidenciado por altas taxas de transmissibilidade do vírus e de ocupação 

de leitos críticos e clínico de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respaldado pela 
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Informação do Comitê da SESAP, inviabiliza o retorno de aulas presenciais no nosso 

Estado. 

Desse modo, encontrando-se a rede estadual de ensino preparada para o retorno 

das aulas, consigna-se que tão logo haja permissão para essa retomada por parte das 

autoridades sanitárias do Estado, de acordo com Recomendação do Comitê de 

Especialistas da SESAP para o enfrentamento da Pandemia pela COVID-19, estas serão 

imediatamente iniciadas. 

Especificamente quanto ao retorno, explane-se que, em conformidade com o 

consignado no parágrafo primeiro da Cláusula Décima Segunda, este, inicialmente, foi 

pensado com a implementação das fases sucessivas e subsequentes em consonância com 

o veiculado no Documento Potiguar. Ressalte-se o item 4.3 do Plano de Retomada, 

dispunha que para além de atender à todas as condições sanitárias e pedagógicas, o retorno 

das atividades educacionais no modelo presencial seria iniciado pelo retorno do ensino 

médio e profissionalizante.  

Vencida esta fase, sem que houvesse o agravamento das condições de saúde, 

seriam retomadas as atividades presenciais dos anos finais do ensino fundamental (6° e 

9° ano), e sucessivamente, retornariam os estudantes dos anos iniciais do ensino 

fundamental (1° ao 5° anos), finalizando com o retorno presencial da educação infantil.  

A priori, seria estabelecido o sistema de rodízio entre as turmas, caso o número de 

alunos aptos e interessados a retomar as atividades presenciais assim exigisse, 

assegurando que a retomada seja gradual, escalonada e adotando orientações da 

concepção híbrida de ensino.  

Todavia, dada a diretriz inovadora constante no Decreto Estadual n° 30.458, de 1° 

de abril de 2021, a qual estabelece a retomada a partir da Educação Infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental, faz-se mister dispor que a referida orientação vem sendo, 

atualmente, analisada pelo Comitê de Especialistas, com vistas a elaboração de nova 

recomendação que oriente o Plano de Retomada da Rede Estadual de Ensino, sempre de 

forma segura, gradual, escalonada e a partir da concepção do ensino híbrido, enquanto 

não houver segurança na imunização da população.  

Pelo disposto, elucida-se, portanto, que o Estado do RN não descumpriu a cláusula 

em referência. Sem embargo das medidas suscitadas, por se encontrar a rede apta ao 

recebimento dos alunos, o ente somente não retomou as aulas presenciais na rede de 

ensino estadual, por orientação em sentido contrário das autoridades sanitárias 

competentes, o que foi condicionado expressamente no caput da cláusula em exame. 
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I.f) Das obrigações contidas na Cláusula 6ª e 7ª: 

Acerca do compromisso assumido para conclusão até 18 de dezembro de 2020, 

do diagnóstico da comunidade escolar, verificando aspectos emocionais e de saúde dos 

alunos, pais e professores, bem como no que diz respeito ao levantamento de dados 

consubstanciado no número de professores e servidores que integram o número de risco, 

cuja conclusão estava prevista para a data de 30 de novembro de 2020, esclarece-se que 

no cumprimento do papel a ser desempenhado pela SEEC, o Órgão desenvolveu 

mecanismo de pesquisa dentro do próprio sistema SIGEDUC, aplicativo intitulado 

“contra o coronavírus SEEC”. 

Sobre o dispositivo, assevere-se que em um primeiro momento este se destinava 

a colher os dados dos servidores com comorbidades e/ou que estão no grupo de 

risco/desenvolveu o coronavírus no período de pandemia da COVID-19. Ato contínuo, o 

acesso ao aplicativo foi deferido aos estudantes, de modo a atingir toda a comunidade 

escolar.  

No que diz respeito à divulgação do aplicativo, suscite-se que foram 

desenvolvidos cards e enviado memorando circular para todas as Coordenadorias, 

Subcoordenadorias Diretorias Regionais de Ensino (DIREC), Diretorias Regionais de 

Assistência Escolar (DRAE) e escolas, de modo a informar à comunidade sobre a 

necessidade de encaminhar os dados (Processo Administrativo n° 

00410002.000399/2021-83 – Anexo VI). 

Nestes termos, e de acordo com os dados colhidos dos relatórios do Aplicativo, 

em 20 de abril de 2021, registram-se 7.282 respostas de professores e servidores não 

docentes de um universo de 22.596 profissionais. O total refere-se aos professores, 

especialistas em educação, servidores administrativos e funcionários terceirizados, 

conforme dados da Plataforma SIGEduc.  

Das respostas consignadas no app, 5.485 dizem respeito às condições de saúde 

dos professores que somam 8.481 profissionais (64.7%). Entre os servidores não 

docentes, apenas 1.316 responderam as questões do aplicativo, do universo de 14.115 

profissionais (9,3%): 
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Notadamente quanto aos estudantes, inobstante todos os esforços empreendidos 

pela Secretaria no sentido de dar ampla divulgação ao aplicativo desenvolvido, observa-

se que não houve por parte destes entusiasmos e adesão em números satisfatórios quanto 

ao preenchimento dos dados, de sorte que reputamos que estamos de posse de um retrato 

geral da situação. 
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Do universo de 217.000 (duzentos e dezessete mil) estudantes, apenas 478 

(quatrocentos e setenta e oito) deles encaminharam respostas no aplicativo, margem ainda 

insignificante que será ampliada agora com o reinício das atividades não presenciais nas 

escolas.  

 

 

 

 

Assim, sem embargo do panorama geral a ser apresentado, com vistas ao 

desempenho exemplar do papel que lhe cabe, a SEEC compromete-se a intensificar a 
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divulgação do aplicativo, em especial entre os servidores não docentes e os estudantes, 

com ampla mobilização nas escolas e nos setores administrativos, não olvidando esforço 

em realizar com todo afinco a busca ativa de todos aqueles envolvidos no levantamento 

de todos os dados envolvidos e pertinentes ao cumprimento das obrigações. 

 

Panorama Geral: 

 

 Professores Servidores Total 

Quantitativo Geral 8.481 14.115 22..596 

Quantitativo de Respostas 
no App COVID 

5.488 1.316 7282 

Porcentagem de 
Profissionais que 

responderam. 
64.7% 9.3% 32.2% 
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II - Das disposições finais:  

No que concerne às obrigações que estão sendo executadas, o Estado reitera o 

compromisso assumido, de modo que se encontra dispendendo todos os esforços ao seu 

alcance necessários ao cumprimento de todas pactuações celebradas. 

No entanto, é digno de registro que o cenário epidemiológico quando da assunção 

do compromisso era outro, contexto em que o Ente havia acabado de atravessar a primeira 

onda e aparentemente vinha vivenciando período de controle nos casos de infecção 

decorrente do novo coronavírus. 

Passado o período, observa-se que na lógica cíclica de todos os quadros 

pandêmicos, a situação que vinha sendo experimentada desde meados de fevereiro de 

2021 era de repique no número dos casos, circunstância vastamente comprovada pelos 

índices epidemiológicos registrados até o momento. 

Desse modo, embora nos últimos dias a conjuntura apresentada venha ostentando 

novo aparente controle dos casos, esfera em que possível a edição do Decreto Estadual 

n° 30.458, de 1° de abril de 2021, em que se vê a possibilidade de reabertura gradual de 

algumas atividades econômicas, desde que cumpridos rígidos protocolos sanitários, 

especificamente quanto ao retorno presencial das aulas na rede estadual de ensino há de 

se levar em consideração o impacto direto decorrente da conduta em toda a cadeia 

envolvida na prestação destes serviços que perpassam desde o aumento no número de 

passageiros nos transportes públicos - que atualmente é considerado o maior foco de 

disseminação do antígeno - até o incremento no número de pessoas em circulação que 

integram o enredo da abertura presencial das escolas, que vão para além dos profissionais 
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de educação, a exemplo dos copeiros, merendeiros, seguranças, asg’s, dentre tantos 

outros. 

Nesta toada, vislumbra-se, desde já, que da eventual reabertura das escolas 

públicas no modo presencial de ensino no cenário em que estamos experimentando 

poderão decorrer problemas mediatos e imediatos ainda maiores, que a princípio sequer 

poderiam ser mensurados. 

Por ser assim, há de se reconhecer, que frente à excepcionalidade vivenciada, 

verdadeiras “escolhas de Sofia” devem ser realizadas, de sorte que em cumprimento ao 

papel de garante que é dado ao Estado, este deverá em todas as situações optar por 

preservar a saúde e integridade de todos, ainda, que, para tanto, tenha que atuar em 

suposto afronte a outros direitos fundamentais, quando na verdade, age para resguardá-

los em todos os seus espectros e aspectos. 

 
Natal, 22 de abril de 2021. 

 
 

Getúlio Marques Ferreira 
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 
COMARCA DE NATAL - RN 
 
 
 
 
 
 
 
Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001 

 
 
 
 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, presentado por seu 
Procurador Constitucional abaixo assinado, vem, mui respeitosamente perante Vossa 
Excelência, em respeito à determinação exarada em audiência realizada em 14.04.2021, expor 
e ao final requerer pelos fundamentos a seguir delineados. 

 
Esse douto Juízo assim assentou como fundamento de sentença 

homologatória proferida (id. 64600252): 
 

Sem embargo, conforme minuta anexada aos autos, o 
retorno das aulas está condicionado ao cenário epidemiológico favorável 
para a retomada das atividades escolares presenciais, comprometendo-se o 
Estado do Rio Grande do Norte, ainda, em síntese: 

 
1) a aumentar até o final do ano a oferta de atividades 

pedagógicas não presenciais e a ofertar aulas televisionadas com intérprete 
de libras; 2) realizar busca ativa entrando em contato com alunos que não 
tenham participado de nenhuma atividade não-presencial; 3) a fazer as 
adaptações necessárias para adequar as escolas aos protocolos sanitários e 
garantir que o retorno às aulas seja seguro do ponto de vista sanitário; 4) a 
encerrar até o dia 30 de novembro os processos licitatórios que vão 
possibilitar a aquisição de recursos e insumos para a segurança sanitária, 
como álcool a 70º, face shields, termômetro etc; 5) a contratar pessoal para 
substituir servidores que não possam retornar ao trabalho presencial; 6) para 
a retomada das aulas, apresentar protocolo de segurança até o dia 20 de 
janeiro em relação a todas as escolas da rede estadual; 7) oferecer testes em 
professores, servidores e colaboradores das escolas que tenham 
apresentados sintomas ou coabitem com pessoas que tiveram a doença nos 
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últimos 14 dias que antecedem ao retorno das aulas; 8) manter entrega de 
kits de alimentos (merenda) durante o período de suspensão das aulas. 

 
Nada obstante, vislumbrando a mudança do cenário fático 

da epidemia, diante da notoriedade em o aumento do número de casos e 
óbitos e ademais das dificuldades ao enfrentamento do quadro de crise 
sanitária no nosso Estado, oportunizei aos envolvidos a ratificação dos 
termos do Acordo Extrajudicial, para o que todos sinalizaram positivamente. 
O Ministério Público e a Defensoria sob as argumentações de o ajuste 
implicar em outras obrigações, para além do fato de que, caso ulteriores 
recomendações sanitárias forem em sentido contrário à retomada presencial 
das aulas na rede estadual de ensino, a partir de 01/02/2021, nova data 
deverá ser discutida entre as partes acordantes. Já o Estado do Rio Grande 
do Norte para informar que: a) abriu processo administrativo à constatação 
do implemento das medidas contidas no termo e, b) especificamente, quanto 
à Cláusula Décima Segunda, o Comitê de Educação para Gestão das Ações 
de combate à Pandemia da COVID-19 solicitou parecer técnico descritivo ao 
Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) 
quanto à possibilidade de retomada das atividades presenciais, na data 
prevista. 

 
[...] 

 
Nesse sentido, o planejamento e os atos preparatórios de 

retorno às atividades presenciais de educação exigem uma série de medidas, 
naturalmente, encartadas no regime jurídico e operacional de emergência, 
digno da Pandemia, a partir de protocolos, monitoramentos, compra de 
equipamentos (máscaras de tecido, face shields, álcool em gel, termômetros, 
sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico, copos descartáveis, etc.), 
edificações e ações sanitárias e administrativas várias. Estudantes, 
comunidade, os pais, trabalhadores em educação, servidores, transporte 
escolar, vigilância sanitária, merendeiras, etc., milhares são afetados direta 
ou indiretamente com a volta às aulas. Por isso, o cuidado deste Magistrado 
com o curso dos acontecimentos fáticos e dos recursos ao enfrentamento do 
grave problema sanitário que nos aflige. 
 
Ao final, o Juízo homologou o termo de acordo extrajudicial firmado entre os 

Estado do Rio Grande do Norte, Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual. 
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O Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública requereram o 

cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública estadual, sob a alegação de esta não 
cumprira as obrigações objetos da avença em comento. Na ocasião, destacaram que o Estado 
manteve inadimplente quanto às Cláusulas Décima Segunda, a qual consubstancia a 
compromisso de retomar as atividades escolares presenciais no ano de 2021 em 01 de fevereiro 
deste ano, em todas as escolas integrantes da rede estadual de ensino, porquanto, segundo os 
requerentes: 

 
[...] as demais obrigações necessárias e condicionadas a 

viabilização dessa obrigação da retomada presencial das atividades 
escolares na rede de ensino estadual não foram cumpridas, sobretudo no que 
pertine à adequação das escolas às normas sanitárias para prevenção e 
controle do contágio do novo coranavírus, à contratação de profissionais 
para substituir àqueles que não possam retomar a atividade presencial por 
integrar grupo de riscos e à oferta de apoio psicológico aos alunos. 

 
Os postulantes apontam o descumprimento, por parte da Fazenda Pública, das 

seguintes obrigações previstas nas Cláusulas 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12, 14, 15, 17, do acordo 
extrajudicial objeto da sentença em execução. 

 
Em audiência realizada em 14/04/2021, o Estado do Rio Grande do Norte 

comprometeu-se a, no prazo de 5 (cinco) dias, a apresentar nos autos relatório circunstanciado, 
de modo a informar e demonstrar as medidas implementadas para o cumprimento de todas as 
cláusulas apontadas como descumpridas pela parte requerente. 

 
Com efeito, a fim de demonstrar o cumprimento das obrigações objetos do 

pleito de cumprimento de sentença formulado pelo Parquet e a Defensoria Pública do Estado, 
o Estado do Rio Grande do Norte apresenta o relatório circunstanciado, elementos e anexos 
que o acompanham. 

 
Neste cenário, impende destacar que os documentos fotográficos, 

comprobatórios da implementação de reformas/adaptações na estrutura predial das escolas 
pertencentes à rede estadual de ensino, bem como da aquisição de insumos/materiais, de 
equipamentos de segurança sanitária, além da organização física com as devidas sinalizações 
com faixas e cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e processos de higienização, estão 
disponíveis por meio do link: 
https://drive.google.com/drive/folders/16xdXuP15cGdHtTB4s_KmWaJXa8r9IIeR?usp=shari
ng   
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Por tudo exposto, a Fazenda Pública requer a juntada dos documentos 

comprobatórios do cumprimento das obrigações indicadas pela parte requerente como 
inadimplidas. 

 
Nestes temos,  

 
Pede e espera deferimento. 

 
 
 

Procuradoria Geral do Estado, Natal/RN, 22/04/2021. 
 

 
 

ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO 
Procurador do Estado do Rio Grande do Norte 

Matrícula 223.730-0 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

RECOMENDAÇÃO No. 17/2020 

 

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS DA SESAP-RN PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19 

 

Neste documento são apresentadas tendências e estratégias de controle da doença 

causada pelo novo coronavírus (Covid-19) discutidas no Comitê de Especialistas 

organizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), cujo objetivo é 

servir de ambiente consultivo para embasar as tomadas de decisões do Governo do 

Estado para enfrentamento da pandemia. O referido comitê é constituído pela 

PORTARIA-SEI Nº 1984, DE 20 DE JULHO DE 2020, sendo também parte da estratégia 

adotada pelo Estado do RN para o enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Em reunião por webconferência em 2 de setembro de 2020, às 18h, reuniu-se 

este comitê de especialistas para, dentre outras pautas, analisar as tendências da covid-

19 no estado, avaliar os protocolos de retomada das aulas das escolas privadas e da 

SEEC e apresentar critérios para o início das aulas presenciais. 

 

Análise de tendência da epidemia da covid-19 no estado 

 

No mês de abril, os casos diários no estado cresceram cerca de 3 vezes e, em 

maio, aumentaram mais de seis vezes, vindo a cair a partir de 09 de junho até o dia 30, 

quando então voltam a subir para em seguida cair a partir de 06 de julho (figura 1). 

No mês de julho, a redução é de 1,8% ao dia e, até 23 de agosto, a queda é de 

-3,5%, o que parece ser consistente. Desde o início de abril até o pico do número de 

casos (07/06) o crescimento foi de 5,9% ao dia e, entre 07/06 e 30/06, ocorreu uma 

queda de -2,7% ao dia, subindo até 07/07 a uma taxa de 1,4% ao dia. A partir deste 

último pico, o declínio é de -2,2%. A média de variação (MVPD) após o primeiro pico é 

de -1,8% (figura 2).  
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Figura 1 – Número de casos novos de covid-19 no Rio Grande do Norte, por data de 

início dos sintomas. Análise mensal. Fonte: SESAP/2020 

 

 

Figura 2 - Número de casos novos de covid-19 no Rio Grande do Norte, por data de 

início dos sintomas. Análise por ciclos. Fonte: SESAP/2020 
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 Esse padrão de redução do número de casos novos diários também acaba se 

reproduzindo na maior parte das Regiões de Saúde. A 7ª Região de Saúde possui um 

perfil muito similar ao da curva do estado (o que é de se esperar dado à proporção do 

número de casos dessa região em relação ao total de casos), mas também é observado 

perfil similar na 1ª, 3ª e 5ª Regiões de Saúde. Já a 2ª Região de Saúde, depois de um 

longo platô apresenta também uma tendência de redução do número de casos, assim 

como a 8ª região de Saúde. A novidade se dá pela 4ª Região de Saúde que por fim 

reverteu a tendência de alta do número de casos que até então apresentava (figura 3). 

O baixo número de casos da 6ª Região de Saúde ainda não permite traçar uma 

tendência. 

 

Figura 3 – Número de casos novos de covid-19, por data de início de sintomas e 

Região de Saúde. Fonte: SESAP/2020 

  

Esse comportamento apresentado nas Regiões de Saúde também pode ser 

observado nos seus principais municípios. A figura 4 apresenta o perfil da curva 

epidêmica de casos novos nos municípios de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó e, 

comparando com a figura 3, mostra um perfil muito similar aos de suas respectivas 

regiões. 

 Em agosto também, pela primeira vez, todos os quatro municípios apresentaram 

uma variação percentual diária negativa, indicando queda do número de casos em todos 

eles (tabela 1). 
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Figura 4 - Número de casos novos de covid-19, por data de início de sintomas, nos 

centros urbanos de Natal, Parnamirim, Mossoró e Caicó. Fonte: SESAP/2020 

 

Tabela 1 – Variação Percentual Diária por mês e município. 

Município Abril Maio Junho Julho Agosto (23) 
Caicó N.C. 7,4 0,7 2,3 -2,5 

Mossoró 6,5 2,6 -0,8 -1,8 -4,9 
Natal 5,2 4,8 -1,8 -3,4 -4,7 

Parnamirim 5,9 5,8 -2,3 -1,5 -3,9 
 

 Considerando o município de Natal, buscou-se verificar qual o impacto do 

processo de abertura econômica no comportamento da epidemia e o que se observa é 

que não houve impacto significativo que alterasse a tendência de queda, ainda que não 

esteja claro se interferiu na velocidade dessa queda (figura 5). 
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Figura 5 – Número de casos novos de covid-19 em Natal, por data de início de 

sintomas, considerando as fases de abertura econômica. Fonte: SESAP/2020. 

 

 Em 23 de agosto, a última data para uma estimativa confiável, Natal está com a 

mesma média diária de casos de 24 de abril (37 casos), o que corresponde a 4,2 casos 

novos por 100 mil habitantes. Este valor está bastante próximo do que é preconizado 

para uma transmissão controlada, dependendo, obviamente, da capacidade de 

testagem e rastreamento de contatos do sistema de saúde do município (BMJ, 2020). 

Em relação ao número de óbitos por covid-19 no estado, no mês de maio o 

número diário mais do que triplica, ocorrendo o pico em 22 de junho, com 32 óbitos. A 

partir daí há uma queda, aparentemente sustentável, com -2,3% ao dia até 23 de agosto 

(figura 7). 

Assim como no número novos de casos, o número de óbitos da 7ª Região de 

Saúde possui um perfil muito semelhante ao do estado, também com uma tendência 

sustentável, aparentemente, a partir de 22 de junho. Essa tendência de queda também 

é observada na 1ª, 2ª e 3ª Regiões de Saúde (figura 8). As demais regiões, devido ao 

baixo número de casos, não permitem que se apresente uma tendência que possa ser 

estudada. 
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Figura 7 – Número de óbitos novos no Rio Grande do Norte. Fonte: SESAP/2020. 

 

 

Figura 8 – Número de óbitos novos por Região de Saúde por covid-19. Fonte: 

SESAP/2020. 
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Em relação ao comportamento da curva de óbitos do município de Natal, ele segue o 

mesmo perfil da Região e o estado, tendo uma média diária de óbitos crescente até 04 

de julho, com 5,5% ao dia, quando ocorre o pico, com 15 óbitos (figura 9). 

A partir daí há uma queda, sustentável, com -3,4% ao dia até 23 de agosto, quando 

número de óbitos novos em 23 de agosto já é o mesmo de 22 de maio (3 óbitos/dia) 

 

 

 

Figura 9 – Número de óbitos novos por covid-19 no município de Natal. Fonte: 

SESAP/2020. 

 

Comparando o perfil da curva de óbitos com o perfil da curva de casos novos, 

nota-se uma defasagem de alguns dias entre uma curva e outra, com o pico dos óbitos 

ocorrendo algumas semanas após o pico dos casos novos, o que condiz com o 

esperado neste tipo de epidemia (figura 10). O declínio de óbitos é inicialmente mais 

lento, mas tende a apresentar um perfil similar aos óbitos a partir de agosto. 
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Figura 10 – Comparação entre número de casos novos por data de início de sintomas 

e os óbitos novos ocorridos no mesmo período no município de Natal. Fonte: 

SESAP/2020 

 

Análise do Documento Potiguar: diretrizes para retomada das atividades 

escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte. 

 

No dia 31 de agosto de 2020, o Comitê de Educação para Gestão das Ações de 

Combate à Pandemia da covid-19 apresentou documento contendo diretrizes para a 

reabertura dos estabelecimentos de ensino das redes estadual e municipal do Rio 

Grande do Norte. Denominado Documento Potiguar, o arquivo se subdivide em cinco 

partes e contém 79 páginas. 

No item Governança e Gestão Colaborativa nas Ações de Planejamento Institucional, 

apresenta-se, entre outros, breve histórico sobre as discussões empreendidas sobre a 

retomada das atividades escolares até a constituição do referido comitê. O arquivo 

também recomenda a formação de um Comitê Setorial, com representatividade de 

diversos setores envolvidos direta e indiretamente com as instituições de ensino. Este 

item também apresenta de forma clara e detalhada o desenho de um Plano de 

Retomada das Atividades Escolares dividido em quatro fases.  
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A seção Dimensão Normativo/Pedagógica se subdivide em “Organização do Trabalho 

Pedagógico”, em que são apresentadas as diretrizes de readequação pedagógica no 

contexto de retomada das atividades escolares, e “Formação e Trabalho Pedagógico”, 

que, no geral, apresenta as diretrizes de formação e apoio de atores estratégicos da 

comunidade escolar. 

Na Dimensão da Biossegurança, apresentam-se as orientações organizadas em três 

eixos: elaboração dos protocolos de segurança nas unidades de ensino; ações 

preventivas, rotinas administrativas e condições de trabalho; e etapas de retorno para 

retomada das atividades escolares. Destaca-se nessa parte do documento o 

detalhamento de diretrizes voltadas para diferentes estruturas do ambiente escolar 

(salas de aula, laboratórios, cantinas, biblioteca, bebedouros etc), o estabelecimento de 

rotinas administrativas, ações preventivas e condições de trabalho, e as diretrizes 

propriamente ditas para um retorno gradual das atividades escolares e observando a 

evolução de critérios epidemiológicos da covid-19. Por fim, o item Comunicação Popular 

e Comunitária orienta os fluxos de comunicação interna (escola-secretaria) e externa 

(escola-família) e em três dimensões: educativa, promoção à saúde e combate às fake 

news (notícias falsas). 

De um modo geral, este comitê científico considera o Documento Potiguar adequado 

para orientar o retorno às atividades escolares na rede estadual e municipal de ensino 

potiguar e em conjunto com as demais recomendações do comitê científico da 

SESAP/RN que se fazem oportunas quanto ao contexto da pandemia estado. Ademais, 

o referido documento pode se constituir em uma importante referência para orientar a 

retomada das atividades escolares de outras redes de ensino no estado.  

 

Análise do protocolo de retomada das escolas particulares 

 

Na análise do protocolo das escolas privadas, observa-se alguns problemas de 

conteúdo, de forma, de conceito e de algumas omissões que levam a uma conclusão 

de melhor adotar o protocolo já instituído de biossegurança da Fiocruz para 

Biossegurança para reabertura das escolas no contexto da covid-19 (PEREIRA et 

al,2020) ou o protocolo das diretrizes para retomada das atividades escolares nos 

sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2020).Na questão de forma, falta ao documento os autores, sejam eles 

pessoas físicas ou jurídicas, que foram responsáveis pelo protocolo de biossegurança. 

O formato de apresentação pode ser mais bem trabalhado em 3 temas: a) 
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reestruturação dos espaços para garantir o distanciamento social; b) medidas de 

higienização e desinfecção de superfícies; c) Boas práticas. Em relação ao conteúdo, 

tem-se a análise que se segue: 

 

Do Protocolo Sanitário 

 

I.1. Fazer o retorno gradual dos níveis de ensino, objetivando evitar aglomeração e educar. 

paulatinamente, os alunos a cumprirem as normas de proteção individual e coletiva 

essenciais. 

Resta saber e estar explicitado no protocolo qual a estratégia de retorno gradual, em 

formato e tempo. Como proposta e exemplo, deixamos o quadro 1 sobre fases para 

retorno às atividades escolares da Fiocruz. 

I.2. Manter os ambientes arejados e com ventilação. Se a sala de aula tiver janelas, mantê-

las abertas sempre que possível. Caso seja utilizado somente ar-condicionado, higienizar os 

aparelhos regularmente. 

Apenas as salas de aula com ventilação natural devem ser autorizadas a funcionar. 

A higienização de aparelhos de ar-condicionado não tem relação com a dispersão 

do vírus no ambiente e consequente infecção dos alunos. O aumento do risco de dá 

por se tratar de ambiente fechado, sem renovação do ar, e com ventilação interna 

que ajuda a dispersar as partículas no ambiente. 

(...) 

I.4. Realizar a limpeza da escola de forma mais cuidadosa e constante, usando água sanitária 

para piso, álcool 70% e quaternário de amônia para superfície. 

I.5. A cada intervalo de aula, passar álcool 70% nas maçanetas (de dentro e de fora), passar 

álcool 70% em todas as carteiras (assento e prancheta), passar produto de limpeza 

desinfetante no chão, verificar se há álcool gel suficiente nas salas para os alunos e 

professores. 

I.6. A cada 2 horas, limpar assentos dos banheiros com álcool 70% e água sanitária no chão. 

Os itens 4, 5 e 6 podem ser reunidos em apenas um item. Importante que a limpeza 

não seria com álcool 70% E quaternário de amônia, mas álcool 70% OU quaternário 

de amônia.  

(...) 
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I.8. Reorganizar as estações de trabalho de forma que seja mantida uma distância mínima 

de 1,5 metro entre alunos e entre colaboradores. Caso seja necessário, fazer sistema de 

rodízio com os alunos da turma, no intuito de respeitar o distanciamento proposto. 

O que é chamado de estação de trabalho no texto? Não fica claro se se trata de 

carteiras dos alunos, mesas dos professores, mesas dos funcionários ou mesmo 

todas essas opções. Seria melhor detalhar o que se entende pelo termo. 

I.9. Readaptar os ambientes mais espaçosos da escola, como a área de convivência e cantina, 

na intenção de que só tenha a ocupação de 1 aluno/colaborador a cada 3 metros quadrados. 

Considerar a possibilidade de redução do tempo de aula e liberação mais cedo, com 

o objetivo de reduzir a circulação dos alunos nas áreas comuns. Importante deixar 

explicitado o mecanismo de vigilância de forma a garantir o exposto no item. 

I.10. Higienizar as dependências da unidade educacional diariamente com água sanitária. 

antes da chegada das pessoas envolvidas nas atividades presenciais. 

Redundante. Já se encontra contemplado nos itens 4, 5 e 6. 

I.11. Orientar e promover a higienização das mãos e uso de máscaras de todos aqueles que 

compareçam às atividades educacionais presenciais, além de medir a temperatura do corpo, 

no momento do ingresso às dependências da escola. 

EXIGIR o uso de máscara de proteção (inclusive este deveria ser o primeiro item). 

Caso surjam sintomas durante o período de aula, o aluno, professor ou servidor deve 

ir a uma sala de isolamento destacada para acolhê-lo, no caso do aluno, os pais 

avisados e os contatos (pessoas com quem o sintomático teve contato no dia) 

monitorados. No caso de professores ou servidores, eles devem ser dispensados 

das atividades do dia e irem para casa para o isolamento social, os contatos 

monitorados e realizar exame diagnóstico de confirmação (RT-PCR), a critério 

médico, até o quinto dia após o início dos sintomas.  

I.12. Promover a demarcação dos espaços físicos da unidade escolar de forma a aprimorar 

as medidas de distanciamento social. 

Deve estar junto com o item 9. 

I.13. Desenvolver rotina de treinamento intenso e contínuo para alunos e colaboradores 

sobre este protocolo de saúde, com especial ênfase na correta utilização de máscaras, 

higienização de mãos e objetos e respeito ao distanciamento social seguro no ambiente 

escolar. 
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Desenvolver e usar o tema em sala de aula, nas diversas disciplinas, como 

ferramenta didática. 

I.14. Recomendar a alunos e colaboradores para que tragam máscaras adicionais para troca 

a cada 3 horas de permanência na escola. 

Acrescentar: e/ou se a máscara estiver úmida ou com sujidade visível. A escola deve 

dispor de máscaras descartáveis para eventuais necessidades de alunos, 

professores e servidores. 

I.15. Disponibilizar em todas as vias de ingresso ao ambiente educacional tapetes úmidos 

específicos para desinfecção de calçados. 

Não há necessidade do uso dos tapetes. Não existe uma comprovação de sua 

efetividade e, a depender do terreno circunscrito à escola e a sujidade do solado, 

pode mesmo aumentar a sujeira no chão da escola. 

(...) 

I.18. Os alunos devem chegar apenas para a hora da aula e não devem permanecer na escola 

após seu término. 

Como definido para a entrada, também escalonar o horário de saída dos alunos. 

(...) 

I.21. Na sala dos professores o distanciamento de 1,5 metros deve ser seguido. Se a sala for 

pequena, os professores devem ocupar diferentes espaços da escola. 

Realizar as refeições e lanches dos professores em outros ambientes, de 

preferência preparados para tanto. 

I.22. Orientar os alunos a não compartilhar comidas ou objetos e solicitar a todos que tragam 

sua própria garrafinha de água, uma vez que os bebedouros da escola ficarão interditados. 

Deve ser criada também (e explicitada no protocolo) uma estratégia de reposição de 

água. 

(...) 

I.24. Mapeamento de grupos de risco e implementação das providências necessárias. como: 

manter em atividades não presenciais os alunos que se enquadrem no grupo de risco 

(portadores de imunodeficiência, transplantados, cardíacos, hipertensos, além de outras 

comorbidades). 
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Incluir no grupo de risco: docentes, discentes e servidores que morem com pessoas 

dos grupos de risco. Incluir no grupo de risco pessoas com IMC acima de 30. 

(...) 

Do Protocolo Pedagógico 

(...) 

III.6. Caso a escola possua estrutura como quadra, pátio, jardim, deverá contemplar 

atividades pedagógicas fora da sala de aula. 

Substituir “deverá” por “poderá”. 

(...) 

Dos Alunos com deficiência 

V.1. Crianças e jovens com deficiência que apresentem dificuldades ou impossibilidade para 

a execução da lavagem e desinfecção adequadas das mãos precisam receber apoio de um 

profissional. 

Para alunos com deficiência com parecer médico. 

(...) 

V.4. O uso do acessório prejudica a socialização de alunos com deficiência auditiva. 

especialmente os que praticam leitura labial ou se comunicam por língua de sinais. Uma 

possível solução é adotar o uso de máscaras transparentes ou face shields pelos professores 

ou flexibilizar o uso para esses estudantes, seus professores. intérpretes de línguas de sinais 

e colegas de classe em algumas ocasiões, sempre mantendo o distanciamento social 

indicado. 

O uso de máscara NÃO DEVE ser flexibilizado e em hipótese alguma deve ser 

substituída pelo face shield, que possui outra finalidade, que seria a proteção de 

aerossóis diretos. Contudo, o face shield deve ser utilizado (quando seu uso é 

indicado) em CONJUNTO com a máscara de proteção. 

V.5. O uso de máscara pode representar maior dificuldade de tolerância para alunos com 

transtornos do espectro autista. Nesses casos, o uso deve ser flexibilizado, seguindo as 

demais medidas de higiene e distanciamento social, sendo os professores e colegas de turma 

orientados a respeitar e acolher tal necessidade. 
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Em hipótese alguma a máscara deve ser flexibilizada. Caso o aluno não possa 

utilizar a máscara facial, então deve ser priorizada a educação à distância, através 

do acesso remoto. 

(...) 

Do Protocolo de Vigilância Epidemiológica 

VI.1 Todos os professores precisam ser testados, através de testes homologados pela 

ANVISA, antes da reabertura das escolas. 

Não foi especificado qual o teste deverá ser realizado e nem o que acontece de 

acordo com o resultado obtido. Além disso, não existe a garantia que um professor 

que tenha testado negativo para covid-19 não tenha realizado o teste fora dos prazos 

dos protocolos de testagem ou que venha a ser infectado após o início das aulas 

presenciais. Daí a importância da testagem com certa periodicidade que não foi 

explicitada no texto. 

VI.2 Toda coleta de amostras para a realização de testes de COVI0-19, independentemente 

do tipo de teste realizado, deve ser realizada por profissionais de saúde capacitados e 

paramentados com os EPI (equipamento de proteção individual) indicados para cada tipo de 

teste e em local com condições sanitárias preconizadas para esse procedimento. 

Não se aplica à escola, podendo ser removido deste protocolo em análise. 

VI.3. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas 

característicos da Covid-19, orientando-a e a seus familiares a procurar orientação médica, 

só retornando à escola com atestado médico. 

O isolamento imediato deve ser daqueles que apresentem sintomatologia de 

Síndrome Gripal. Solicitado o exame RT-PCR para diagnóstico da covid-19. 

VI.4. Notificar a existência de casos confirmados da Covid-19 às autoridades de saúde do 

município detectados em alunos, professores e demais colaboradores, imediatamente à 

tomada de conhecimento. 

Substituir para entrar em contato com a equipe da Atenção Primária à Saúde do 

bairro e/ou a equipe de Vigilância em Saúde do município para a busca de contatos 

e monitoramento. 

(...) 

VI.6. O funcionário que apresentar sintoma de Covid-19 será afastado por um prazo de 07 

(sete) dias que poderá ser estendido por mais 07 (sete), caso resultado der positivo 
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Substituir por sintoma de Síndrome Gripal e deve ser afastado por 7 dias. No período 

realizar o teste RT-PCR entre o 3º e 7º dias do início dos sintomas. Caso apresente 

resultado negativo para covid-19, poderá retornar ao trabalho após 7 dias. 

(...) 

VI.8.O aluno que apresentar sintoma de Covid-19 será afastado e, se confirmado, a sua 

turma e professores serão afastados pelo período de 14 dias, mantendo as aulas 

virtualmente. 

Substituir covid-19 por síndrome Gripal. 

Sobre a figura esquemática: ilegível. Não pôde ser analisada. 

Da Saúde do Funcionário 

(...) 

VII.2. Todos os dias os funcionários devem aferir a temperatura antes de sair de casa. 

Não ficou entendida a praticabilidade do ato. 

(...) 

VII.4. Máscara será um acessório de uso obrigatório e deverá ser trocada a cada 2h de uso, 

podendo ser retirada apenas para higiene pessoal e alimentação. 

Padronizar com os itens I.11 e I.14. 

(...) 

VII.6. Gestantes poderão continuar em home office. 

Substituir “poderão” por “deverão”. 

(...) 

Do Monitoramento das ações 

VIII.1. Cada escola deve constituir um comitê para fiscalizar e garantir a execução deste 

protocolo 

O texto não deixa claro como seria o comitê e qual a sua composição. 
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Quadro 1 – Sugestão de organização de retorno às atividades escolares, adaptado de 

PEREIRA et al, 2020 (Fiocruz). 

Fase Período Atividades que poderão ser realizadas Avaliação e monitoramento 

Fase 0 Prévio à reabertura das 
escolas 

Adotar políticas, procedimentos e 
planos de reabertura de forma segura. 

Realizar planejamento com docentes e 
trabalhadores sobre o plano de 
reabertura de forma segura. 

Realizar comunicação com estudantes, 
pais e responsáveis sobre o plano de 
reabertura de forma segura. 

Conhecimento da comunidade escolar 
sobre o plano de reabertura de forma 
segura 

Grau de confiança da comunidade 
escolar em relação ao plano de 
reabertura de forma segura 

Fase I Recomendação das 
autoridades de retorno às 
atividades escolares em 
cenário de redução de novos 
casos e de transmissão da 
Covid-19 

Realizar retorno planejado às atividades 
das séries finais e de cursos em fase de 
conclusão*. 

Adesão da comunidade escolar às 
normas de biossegurança 

Monitoramento de sintomáticos de 
Covid-19 entre trabalhadores e 
estudantes 

Monitoramento de sintomáticos de 
Covid-19 entre os familiares 

Fase II Decorridos pelo menos 21 
dias após a realização das 
primeiras atividades 
presenciais 

Realizar atividades descritas no item 
anterior. 

Realizar retorno planejado às atividades 
das demais séries e cursos em 
andamento*. 

Adesão da comunidade escolar às 
normas de biossegurança 

Resultados de monitoramento de 
sintomáticos de Covid-19 que 
indiquem reduzida transmissão da 
doença no ambiente escolar 

Fase III Decorridos pelo menos 45 
dias após a realização das 
primeiras atividades 
presenciais 

Realizar atividades descritas nos itens 
anteriores. 

Realizar retorno planejado às atividades 
de cursos que apresentem, como 
maioria de seu público, pessoas com 
maior risco de desenvolver quadros 
graves da Covid-19. Planejar processos 
seletivos para turmas com cursos em 
andamento. 

Adesão da comunidade escolar às 
normas de biossegurança 

Resultados de monitoramento de 
sintomáticos de Covid-19 que 
indiquem ausência de transmissão da 
doença no ambiente escolar 

Fase IV Indefinido, com base na 
avaliação dos indicadores da 
fase III 

Realizar atividades descritas nos itens 
anteriores. 

Retomar planejamentos de cursos que 
vinham sendo elaborados 
anteriormente, mas que não haviam 
iniciado suas atividades. 

Permitir atividades com público externo, 
sem aglomerações. 

Adesão da comunidade escolar às 
normas de biossegurança 

Resultados de monitoramento de 
sintomáticos de Covid-19 que 
indiquem ausência de transmissão da 
doença no ambiente escolar 

Fase V Indefinido, com base na 
avaliação dos indicadores da 
fase IV 

Realizar atividades descritas nos itens 
anteriores. 

Promover eventos. 

Realizar o planejamento de novos 
cursos. 

Adesão da comunidade escolar às 
normas de biossegurança 

Resultados de monitoramento de 
sintomáticos de Covid-19 que 
indiquem ausência de transmissão da 
doença no ambiente escolar 

* Deve-se avaliar a possibilidade da oferta de regime de exercício domiciliar ou transmissão simultânea das atividades 

para estudantes com maior risco de desenvolver quadros graves da Covid-19. É muito importante que essas opções 

não intensifiquem desigualdades no processo de escolarização. 
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Critérios para Retomada das Aulas Presenciais 

 

Segundo PEREIRA et al., 2020, “o momento de reabertura das escolas deve ser 

orientado por análises epidemiológicas que indiquem redução contínua de novos casos 

de Covid-19 e redução da transmissão comunitária da doença”. 

A questão que se põe é: qual o momento que a redução comunitária da doença 

se apresenta? Essa não é uma pergunta de fácil resposta porque vai variar de acordo 

com a capacidade de cada município. Basicamente, significa saber se a equipe de 

Vigilância em Saúde do município tem capacidade de identificar a maioria dos casos 

novos e os seus contatos. 

No município de Natal, estimamos que 20 casos novos/dia seria uma média 

razoável para que a equipe da Vigilância do Município e suas equipes de Atenção 

Primária à Saúde consigam desempenhar esse monitoramento. Caso a tendência de 

queda de casos se mantenha, conforme analisado neste documento, o município 

possivelmente atingirá esse quantitativo em breve. É importante destacar que se trata 

de uma previsão, que pode mudar em função da dinâmica da epidemia, uma vez que o 

contingente de susceptíveis ainda é muito alto. 

 

 

Figura 12 - Número de casos novos de covid-19 em Natal – previsão com base na 

MVPD. 
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Para os demais municípios esse valor irá variar de acordo com a capacidade do 

município, porém, como referência, pode-se tomar como base a recomendação de um 

valor abaixo de 4 casos novos diários para cada 100 mil habitantes, desde que 

associada a uma queda sustentável por, pelo menos, 30 dias (BMJ, 2020). 

Para contemplar os demais critérios de PEREIRA et al, é necessário saber se o 

município se encontra em um processo que indique uma redução progressiva dos casos 

e a capacidade do sistema de saúde absorverem os casos novos que ainda surgem. 

Isso pode ser acompanhado através do indicador composto utilizado por este comitê e 

da taxa de transmissibilidade. 

Em relação ao indicador composto, considera-se que o município deve estar 

classificado como verde em relação ao risco, o que indicaria uma epidemia em processo 

de controle e uma capacidade de assistência adequada. A Figura a seguir ilustra a 

distribuição do indicador nos municípios do estado. 

 

Figura 13 – Distribuição do indicador composto com dados até 5 de setembro. 

 

Por fim, a taxa de transmissibilidade Rt indica uma tendência futura da epidemia, 

o que pode significar mudança da curva da epidemia da covid, levando em consideração 

o intervalo de confiança (95%) do indicador (figura 14). 
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Figura 14 – Taxa de Transmissibilidade Rt do município de Natal até 07 de setembro 

de 2020. Fonte: LAIS/UFRN, 2020. 

 

Esses são critérios epidemiológicos para o retorno das aulas presenciais, porém 

critérios locais de biossegurança de cada escola também devem ser considerados. 

Assim, a adoção de medidas e protocolos de biossegurança, sejam os protocolos 

disponibilizados pelas escolas privadas (desde que adaptadas nos pontos anotados 

neste documento), sejam os protocolos da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, 

é condição necessária para o retorno seguro às aulas presenciais. 

 

Critérios para retroceder nas aulas presenciais 

 

Tão importante quanto os critérios de retomada das aulas presenciais são os 

critérios para retroceder nesse processo. Dois pontos são importantes: o 

restabelecimento da tendência de alta dos casos novos de covid, novamente atingindo 

uma transmissão não controlada, e os casos na rede escolar. No primeiro ponto, a 

análise das tendências da epidemia e dos indicadores composto e Rt pode sinalizar 

quando ocorre essa mudança de tendência. No segundo ponto, considera-se que um 

único caso de covid-19 na escola deve ser o indicativo para o seu fechamento e se 

várias escolas apresentam casos, o processo de reabertura deve ser revisto. 
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RECOMENDAÇÕES 

1 – Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das escolas públicas e 
privadas, por município, desde que o município atenda os critérios de retomada e as 
escolas estejam preparadas segundo os protocolos de biossegurança; 

2 – O município deve ser o responsável pelo monitoramento das escolas e garantia da 
implementação das medidas de biossegurança; 

3 – O município deve garantir que se consiga realizar o monitoramento de todos os 
casos novos e seus respectivos contatos para que se possa proceder à retomada das 
aulas presenciais; 

4 – As escolas privadas deverão adaptar o seu protocolo de biossegurança conforme 
as recomendações do presente documento e conforme o “Documento Potiguar: 
diretrizes para retomada das atividades escolares nos sistemas estadual e municipais 
de ensino do Rio Grande do Norte - setembro de 2020”. 
 
5 - Notificar os casos suspeitos e dar ampla transparência aos dados em página pública 
da escola na forma de um boletim informativo diário da ocorrência de casos confirmados 
na comunidade escolar. 
 
6 – É de responsabilidade do município monitorar os casos novos que surjam no 
ambiente escolar, acompanhando de perto as escolas com casos, inclusive colocando 
a escola em quarentena ou suspendendo as aulas de todo o sistema de ensino no 
território do município. 
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INFORMAÇÃO Nº 3/2021 - SESAP - COMITE CONSULTIVO/SESAP - SECRETARIO
INTERESSADO 78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA DEFESA DOS DIREITOS À EDUCAÇÃO DA COMARCA DE NATAL
PROCESSO Nº 05510092.000393/2021-76

 
INFORMAÇÃO

  

Com relação ao O�cio 1395316-78a PmJ, do MPRN sobre o posicionamento do Comitê Consul�vo de
Especialistas da SESAP para o enfrentamento da pandemia pela COVID-19 quanto à retomada presencial das aulas na rede
privada e pública de ensino, informamos que o comitê se reuniu por webconferência no dia 6 de abril de 2021, às 19h
30min, para análise da situação epidemiológica e assistencial do estado e deliberar sobre a solicitação do Ministério
Público do RN sobre a abertura das escolas, sendo assim,

CONSIDERANDO que o estado ainda apresenta um número muito elevado de casos diários, superior ao
observado no primeiro pico de 2020 (Figura 1);

CONSIDERANDO que as medidas de decretos anteriores lograram uma redução do número de casos diários,
porém ainda se encontrando em um patamar muito alto (figura 2);

CONSIDERANDO que os picos de internações acontecem com defasagem aos picos de casos novos e
atualmente ainda encontramo-nos em um pico de internações diárias (Figura 3);

CONSIDERANDO que o estado encontra-se com o número de óbitos diários por covid em elevação e com
tendência de alta (figura 4);

CONSIDERANDO que ainda temos uma Taxa de Ocupação de Leitos Crí�cos no estado ainda maior que 90%
(figura 5) e com uma lista de espera de 70 pessoas para uma vaga em leito crí�co (figura 6), o que contribui para o
aumento da letalidade da covid neste momento;

CONSIDERANDO que o estado encontra-se ainda com grande número de municípios classificados como
risco amarelo ou superior no indicador composto e 81,9% da população está nestas áreas de risco (figura 7);

CONSIDERANDO que apesar de crianças e adolescentes terem uma baixa prevalência na população do
estado (figura 8), isso se deve mais por desenvolverem formas leves e assintomá�cas, não sendo, portanto, testadas, já
que em inquérito sorológico no estado realizado em janeiro com parceria com a UFRN, não encontrou diferença
significa�va entre as pessoas que �veram contato com o vírus SARS-CoV-2 considerando as diversas faixas etárias
pesquisadas (figura 9);

CONSIDERANDO que o momento de reabertura das escolas deve ser orientado por análises epidemiológicas
que indiquem redução con�nua de novos casos de Covid-19 e redução da transmissão comunitária da doença;
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Figura 1 - Número de casos novos diários, média móvel 7 dias, no Rio Grande do Norte. Fonte: SESAP/2021.
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Figura 2 - Número de casos novos diários, média móvel de 7 dias, no Rio Grande do Norte e relação com os
úl�mos decretos publicados. Fonte: SESAP/2021

 

Figura 3 - Número de casos novos diários, média móvel de 7 dias, no Rio Grande do Norte e relação com
internações diárias. Fonte: SESAP/2021
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Figura 4 - Óbitos diários por covid 19 no Rio Grande do Norte. Fonte: SESAP/2021.

 

Figura 5 - Taxa de Ocupação de Leitos Crí�cos no RN no dia 09 de abril de 2021, às 16h 18min. Fonte:
LAIS/UFRN.
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Figura 6 - Pacientes na lista de espera por leitos crí�cos e leitos crí�cos disponíveis no RegulaRN no dia 09
de abril de 2021, às 16h 18min. Fonte: LAIS/UFRN.

 

Figura 7 - Indicador composto para o estado do Rio Grande do Norte para o dia 06 de abril de 2021. Fonte:
SESAP/2021.
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Figura 8 - Taxa de prevalência de covid-19 por faixa etária no Rio Grande do Norte, em casos por 100.000
habitantes. Fonte: SESAP, 2021.

 

Figura 9 - Prevalência de teste posi�vo para covid-19 de acordo com a faixa etária ob�do em inquérito
sorológico no Rio Grande do Norte, 2021.

 

O comitê informa que:

 

1. Não é adequada a reabertura das escolas no atual momento em que a transmissão comunitária ainda se
encontra muito alta e com uma Taxa de Ocupação de Leitos acima de 80%;

2. O mesmo se aplica aos demais serviços não essenciais;

3. Existem parâmetros obje�vos para a reabertura das escolas, es�pulados por este comitê com base nas
recomendações da Fiocruz e do CDC, e que foram dispostos no Documento de Recomendações 22 e que encontra-se
sumerizado na Tabela 1, devendo ser considerado por município, mas esses parâmetros não são aplicáveis enquanto a
Taxa de Ocupação es�ver acima de 80%;

4. Assim que o estado apresentar taxa decrescente e sustentada de número de casos diários e Taxa de
Ocupação de Leitos Crí�cos abaixo de 80% haverá a possibilidade de reabertura das escolas de forma regionalizada,
conforme a Tabela 1, e desde que obedeça as medidas de biossegurança e distanciamento social constante no protocolo
da Secretaria de Estado da Educação;

5. Os riscos associados às diversas configurações de ensino, segundo o CDC, estão expressos na Tabela 2.

 

Tabela 1 - Indicadores de risco para a comunidade escolar referente à covid-19.

Indicadores Risco
Baixíssimo Risco Baixo Risco

Moderado Risco Elevado Risco
Elevadíssimo

Número de
novos casos
por 100 mil
habitantes
em 14 dias

< 5 5 a < 20 20 a < 50 50 a < 200 > 200

Porcentagem
de testes RT-
PCR
positivos nos
últimos 14
dias

< 3% 3% a < 5% 5% a < 8% 8% a < 10% > 10%

Indicador
composto 1 2 3 4 5

Evolução do
indicador

Redução Estabilidade Aumento
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composto
em 14 dias
Capacidade
da escola
para
implementar
as 5
estratégias
de mitigação

5 estratégias
implementadas

de forma
correta e

consistente

5 estratégias
foram

implementadas
corretamente,
mas de forma
inconsistente

3 a 4
estratégias

foram
implementadas

de forma
correta e

consistente

1 a 2
estratégias

foram
implementadas

de forma
correta e

consistente

As estratégias
não foram

implementadas

 

 

Tabela 2 - Risco de acordo com o modelo de aula adotado na escola (CDC, 2020).
Risco Tipo de aula Estratégias utilizadas

Risco baixíssimo

Alunos e professores
participam de aulas,
atividades e eventos apenas
virtuais.

 

Risco baixo

Modelo de aprendizagem
híbrido, em que a maioria
dos alunos e professores
participa de aprendizagem
virtual e alguns alunos e
professores participam de
aprendizagem presencial

Aulas, atividades e eventos
presenciais pequenos
Cronogramas de coorte e alternados
ou escalonados, aplicados com rigor
Sem mistura de grupos de alunos e
professores durante os dias letivos
Sem compartilhamento de objetos
entre alunos e professores
Alunos, professores e funcionários
seguindo todas as etapas para
proteger a si mesmos e aos outros em
todos os momentos, incluindo o uso
adequado de máscaras faciais,
distanciamento social e higiene das
mãos
Limpeza regular e consistente (ou
seja, pelo menos diariamente ou entre
os usos) de áreas tocadas com
frequência

Risco moderado

Modelo de aprendizagem
híbrido, em que a maioria
dos alunos e professores
participa do aprendizado
presencial e alguns alunos e
professores participam do
aprendizado virtual

Aulas, atividades e eventos
presenciais maiores
Cronogramas de coorte e alternados
ou escalonados aplicados com
algumas exceções
Alguma mistura de grupos de alunos
e professores ao longo dos dias
letivos
Compartilhamento mínimo de objetos
entre alunos e professores
Alunos, professores e funcionários
que seguem todas as etapas para se
protegerem e aos outros, como o uso
adequado de máscaras faciais,
distanciamento social e higiene das
mãos
Limpeza regularmente programada
(ou seja, pelo menos diariamente ou
entre os usos) de áreas tocadas com
frequência

Risco elevado Alunos e professores se
envolvem inteiramente em
aprendizagem, atividades e
eventos presenciais

Alguma mistura de grupos de alunos
e professores ao longo dos dias
letivos
Algum compartilhamento de objetos
entre alunos e professores
Alunos, professores e funcionários
seguindo algumas etapas para se
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protegerem e aos outros, como o uso
adequado de máscaras faciais,
distanciamento social e higiene das
mãos
Limpeza irregular de áreas tocadas
com frequência

Risco elevadíssimo

Alunos e professores se
envolvem inteiramente em
aprendizagem, atividades e
eventos presenciais

Alunos se misturando livremente
entre aulas e atividades
Alunos e professores compartilhando
objetos gratuitamente
Alunos, professores e funcionários
não seguem / não estão seguindo
etapas para se protegerem e aos
outros, como o uso adequado de
máscaras faciais, distanciamento
social e higiene das mãos
Limpeza irregular de áreas tocadas
com frequência

Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's Considerations.
Updates as of December 31, 2020. Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/schools.html. Acessado em 25 de janeiro de 2021.

Natal, 09/04/2021

Documento assinado eletronicamente por CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS, Secretário de Estado da Saúde Pública,
em 09/04/2021, às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30
de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9149076 e o código CRC
E91F024F.

Referência: Processo nº 05510092.000393/2021-76 SEI nº 9149076
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Memorando nº 53/2021/SESAP - CPS/SESAP - SECRETARIO
Ao(À) Sr(a). Secretaria Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

  
Assunto: Plano de Testagem para trabalhadores da Secretaria Estadual de
Educação.
  

Senhor Secretário, 
Cumprimentando-o, encaminhamos, para conhecimento e apreciação, o

Plano de Testagem para trabalhadores da Secretaria Estadual de Educação
id. 9189878, o qual tem como finalidade realizar a testagem dos servidores públicos
estaduais, cargos comissionados, terceirizados e estagiários da Secretaria Estadual
de Educação.

 
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos, contatar-nos: 3232-2587 ou

cpssaudern@gmail.com
 

Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por KELLY KATTIUCCI BRITO DE
LIMA MAIA, Coordenadora de Vigilância em Saúde, em 13/04/2021, às
18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9189857 e o código CRC B73D5D59.

Referência: Processo nº 00610009.000747/2021-41 SEI nº 9189857

Memorando 53 (9189857)         SEI 00610009.000747/2021-41 / pg. 1
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SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PLANO DE TESTAGEM PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

ABRIL
2021
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1. INTRODUÇÃO

Considerando que os ambientes e processos de trabalho podem ter um

papel crucial na disseminação rápida do vírus, em especial quando confinados,

com ventilação insuficiente, com tarefas e funções que geram aglomeração e

proximidade entre os trabalhadores por cerca de 8 horas por dia,

compartilhando instalações, bancadas, instrumentos, ferramentas, refeitórios,

alojamentos, transportes entre outros, o Centro Estadual de Referência em

Saúde do Trabalhador (CEREST), Núcleo Estadual de Atenção à Segurança e

à Saúde e do Trabalhador e da Trabalhadora (NESST) da Secretaria de Estado

e Saúde Pública do RN, Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica

(SUVIGE) e Laboratório Central/SESAP divulgam esse plano estadual. A

finalidade é realizar a testagem dos servidores públicos estaduais, cargos

comissionados, terceirizados e estagiários da Secretaria Estadual de

Educação.

Dessa forma, o presente plano tem como objetivo estabelecer os

critérios para a testagem do público descrito acima, através de sorologia para

COVID-19, que estarão retornando as atividades presenciais, bem como

orientar os procedimentos necessários para a realização de RT-PCR para o

público alvo que esteja sintomático nas Regiões de Saúde com ênfase no fluxo

que deverá ser respeitado em todas as regiões de saúde, e dá outras

recomendações.
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2. ORIENTAÇÕES DE INVESTIGAÇÃO PARA COVID-19 ATRAVÉS DE
EXAME SOROLÓGICO

A realização da sorologia visa a detecção de anticorpos contra o novo

Coronavírus (SARS-CoV-2), ou seja, visa a determinação qualitativa de

anticorpos de IgM e IgG para o novo Coronavírus, sendo a Imunoglobulina M

mais associada a uma exposição recente ao vírus e a Imunoglobulina G a uma

exposição mais tardia. Assim, faz-se necessário que o trabalhador esteja

assintomático no momento da coleta da sorologia e que o exame seja colhido

após o 14º dia do início dos sintomas.

É importante destacar que o exame sorológico não é critério para

determinar o afastamento do ambiente laboral, havendo necessidade de

realizar o RT-PCR em sintomáticos.

2.1 GRUPO ELEGÍVEL PARA REALIZAÇÃO DA SOROLOGIA PARA
INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO PELO VÍRUS SARS-COV-2

Os testes deverão ser realizados em servidores ativos, cargos

comissionados, terceirizados e estagiários da Secretaria Estadual e Municipal

de Educação que retornarão, de acordo com a disponibilidade de testes nos

seguintes casos:

● Trabalhadores que apresentaram sintomas de síndrome gripal nos

últimos 6 (seis) meses, estão assintomáticos há pelo menos 14 dias e

que não realizaram nenhum exame diagnóstico (RT-PCR, Teste Rápido

e Sorologia);

● Trabalhadores que apresentaram sintomas de síndrome gripal nos

últimos 6 meses, estão assintomáticos há pelo menos 14 dias,

realizaram exame diagnóstico (RT-PCR, Teste Rápido e Sorologia) com

resultado negativo;

● Trabalhadores assintomáticos que não possuam previamente resultado

positivo para detecção do vírus SARS-CoV-2 através da técnica

RT-PCR, Teste rápido ou sorologia.

2.2 ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME SOROLÓGICO (FLUXO -
METODOLOGIA PARA COLETA)
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O período para realização do exame sorológico dos servidores públicos

estaduais, cargos comissionados, terceirizados e estagiários das Secretarias

Estadual de Educação e das Secretarias Municipais de Educação dos 167

municípios irá iniciar pela I, III e VII Regional de saúde e deverá ocorrer de 08 a

30 de Abril de 2021. Cada município deve responsabilizar-se pela testagem

dos trabalhadores residentes em seu território, conforme demonstrado na

figura:

1ª Regional de saúde – SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE DE
TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO (SEED)

QUANTIDADE DE
TRABALHADORES

DA EDUCAÇÃO
(Escolas Municipais)

01 ARÊS 61 288

02 BAÍA FORMOSA 65 150

03 BREJINHO 113 410

04 CANGUARETAMA 176 830

05 ESPÍRITO SANTO 61 245

06 GOIANINHA 70 1100

07 JUNDIÁ 18 200

08 LAGOA D`ANTA 58 154

09 LAGOA DE PEDRAS 42 150

10 LAGOA SALGADA 70 248

11 MONTANHAS 102 236

12 MONTE ALEGRE 76 790

13 MONTE DAS
GAMELEIRAS

20 80

14 NÍSIA FLORESTA 492 600

15 NOVA CRUZ 720 845

16 PASSA E FICA 64 485

17 PASSAGEM 26 150

18 PEDRO VELHO 112 353

19 SANTO ANTÔNIO 269 650

20 SÃO JOSÉ DE MIPIBU 289 673

21 SENADOR GEORGINO
AVELINO

12 106

22 SERRA DE SÃO BENTO 61 70

23 SERRINHA 40 195
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24 TIBAU DO SUL 59 300

25 VÁRZEA 33 160

26 VERA CRUZ 68 189

27 VILA FLOR 24 70

TOTAL 27 MUNICÍPIOS 3201 9.727

2ª Regional de saúde – MOSSORÓ
Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO

QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO (Escolas

Municipais)

01 APODI 430

02 AREIA BRANCA 177

03 BARAUNA 86

04 CAMPO GRANDE 168

05 CARAÚBAS 203

06 FELIPE GUERRA 54

07 GOVERNADOR

DIX-SEPT ROSADO

67

08 GROSSOS 75

09 JANDUIS 43

10 MESSIAS TARGINO 45

11 MOSSORÓ 5.000

12 SERRA DO MEL 48

13 TIBAU 51

14 UPANEMA 94

TOTAL 14 MUNICÍPIOS 6.541

3ª Regional de saúde – JOÃO CÂMARA
Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE

DE
TRABALHADO

RES DA
EDUCAÇÃO

QUANTIDADE DE
TRABALHADORE
S DA EDUCAÇÃO

(Escolas
Municipais)

QUANTIDADE DE
TRABALHADORE
S DA EDUCAÇÃO

(Escolas
Estaduais)

QUANTIDADE
DE

TRABALHADOR
ES DA

EDUCAÇÃO
(Rede Privada)

SERVIÇO DE
APOIO

ESCOLAR

01 AFONSO
BEZERRA

445 250 76 28 91

02 BENTO
FERNANDES

185 74 15 0 96

03 CAIÇARA DO
NORTE

200 100 30 40 30

04 CAIÇARA DO
RIO DO
VENTO

85 49 36 0 0

05 CEARÁ
MIRIM

1929 1023 291 200 415

06 GALINHOS 130 92 10 0 28
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07 GUAMARÉ 685 370 73 62 180
08 IELMO

MARINHO
236 142 0 0 94

09 JANDAÍRA 297 188 60 21 28
10 JARDIM DE

ANGICOS
148 96 11 0 41

11 JOÃO
CÂMARA

1.188 552 191 214 231

12 LAJES 260 108 28 0 124
13 MACAU 794 414 232 148 0
14 MAXARANGU

APE
625 429 32 12 152

15 PARAZINHO 317 226 20 15 56
16 PEDRA

GRANDE
138 78 10 0 50

17 PEDRA
PRETA

127 110 17 0

18 PEDRO
AVELINO

257 110 31 8 108

19 POÇO
BRANCO

170 150 0 20 0

20 PUREZA 356 251 56 2 47
21 RIACHUELO 265 160 50 15 40
22 RIO DO

FOGO
362 192 49 49 72

23 SÃO BENTO
DO NORTE

120 98 3 0 19

24 SÃO MIGUEL
DO

GOSTOSO

312 170 19 13 110

25 TAIPU 309 142 64 11 92
26 TOUROS 950 704 124 87 35

TOTAL 26
MUNICÍPIOS

10890 6278 1452 945 2139

4ª Regional de saúde – CAICÓ
Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO

QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO (Escolas

Municipais)

01 ACARI 90

02 BODÓ 13

03 CAICÓ 455

04 CARNAUBA DOS

DANTAS

54

05 CERRO CORÁ 62

06 CRUZETA 56

07 CURRAIS NOVOS 292

08 EQUADOR 49

09 FLORÂNIA 64

10 IPUEIRA 24

11 JARDIM DE PIRANHAS 80

12 JARDIM DE SERIDÓ 180
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13 JUCURUTU 190

14 LAGOA NOVA 100

15 OURO BRANCO 73

16 PARELHAS 302

17 SANTANA DO MATOS 70

18 SANTANA DO SERIDÓ 32

19 SÃO JOSÉ DO SABUGI 65

20 SÃO JOSÉ DO SERIDÓ 46

21 SÃO VICENTE 55

22 SÃO FERNANDO 35

23 SERRA NEGRA DO

NORTE

40

24 TENENTE LAURENTINO 25

25 TIMBAUBA DOS

BATISTAS

26

TOTAL 25 MUNICÍPIOS 2.478

5ª Regional de saúde – SANTA CRUZ
Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO

QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO (Escolas

Municipais)

01 BARCELONA 27

02 BOM JESUS 73

03 BOA SAÚDE 32

04 CORONEL EZEQUIEL 37

05 JAÇANA 69

06 JAPI 66

07 LAGOA DE VELHOS 36

08 LAJES PINTADAS 60

09 SERRA CAÍADA 47

10 RUY BARBOSA 20

11 SANTA CRUA 692

12 SANTA MARIA 26

13 SÃO BENTO DO TRAIRI 71

14 SÃO JOSÉ DO

CAMPESTRE

119

15 SÃO PAULO DO

POTENGI

100

16 SÃO PEDRO 56
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17 SÃO TOMÉ 63

18 SENADOR ELOI DE

SOUZA

30

19 SITIO NOVO 22

20 TANGARÁ 86

TOTAL 20 MUNICIPIOS 1.695

6ª Regional de saúde – PAU DOS FERROS
Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO

QUANTIDADE DE

TRABALHADORES

DA EDUCAÇÃO

(Escolas Municipais)

01 AGUA NOVA 21

02 ALEXANDRIA 124

03 ALMINO AFONSO 84

04 ANTÔNIO MARTINS 51

05 CORONEL JOÃO

PESSOA

22

06 DR SEVERIANO 77

07 ENCANTO 45

08 FRANCISCO DANTAS 27

09 FRUTUOSO GOMES 70

10 ITAÚ 62

11 JOÃO DIAS 17

12 JOSE DA PENHA 40

13 LUCRECIA 76

14 LUIZ GOMES 79

15 MAJOR SALES 30

16 MARCELINO VIEIRA 57

17 MARTINS 117

18 OLHO D´AGUA DOS

BORGES

30

19 PATU 159

20 PAU DOS FERROS 781

21 PILÕES 31

22 PORTALEGRE 64

23 RAFAEL FERNANDES 81

24 RAFAEL GODEIRO 43

25 RIACHO DA CRUZ 32

26 RIACHO DE SANTANA 44
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27 RODOLFO FERNANDES 40

28 SÃO FRANCISCO DO

OESTE

32

29 SÃO MIGUEL 84

30 SERRINHA DOS PINTOS 39

31 SEVERIANO MELO 50

32 TABOLEIRO GRANDE 21

33 TENENTE ANANIAS 83

34 UMARIZAL 145

35 VENHA VER 21

36 VIÇOSA 10

37 PARANÁ 39

TOTAL 37 MUNICÍPIOS 2.828

7ª Regional de saúde – NATAL
Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO

QUANTIDADE DE
TRABALHADORES

DA EDUCAÇÃO
(Escolas Municipais)

01 EXTREMOZ 265 658

02 MACAÍBA 1.500 1.748

03 NATAL 7.000

04 PARNAMIRIM 2.000

05 SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

501 1.350

TOTAL 05 MUNICÍPIOS 11.266

8ª Regional de saúde – ASSU
Nº MUNICÍPIO QUANTIDADE DE

TRABALHADORES DA

EDUCAÇÃO

QUANTIDADE DE

TRABALHADORES

DA EDUCAÇÃO

(Escolas Municipais)

01 ASSU 432

02 ALTO DO RODRIGUES 72

03 ANGICOS 153

04 CARNAUBAIS 65

05 FERNANDO PEDROZA 36

06 IPANGUAÇU 182

07 ITAJÁ 53

08 PARAÚ 69
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09 PENDENCIAS 130

10 PORTO DO MANGUE 30

11 SÃO RAFAEL 54

12 TRIUNFO POTIGUAR 38

TOTAL 12 MUNICIPIOS 1.278

A gestão municipal deverá com base nos quantitativos descritos acima,

realizar ampla testagem nos trabalhadores e trabalhadoras da educação, com

o apoio da vigilância em saúde do município, deverá planejar a logística para

testagem sorológica.

O LACEN disponibilizará os kits para realização da testagem aos

equipamentos de saúde municipais. Cada município realizará o agendamento e

a coleta dos servidores residentes em seu território. O LACEN enviará os

resultados para o responsável técnico da esfera municipal, que articulará a

entrega do resultado a cada trabalhador, conforme fluxo pactuado previamente.

Figura 1 - Fluxograma das etapas para testagem sorológica dos trabalhadores

da Secretaria Estadual de Educação, no âmbito municipal*
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Figura 2 - Fluxograma das etapas para testagem sorológica dos trabalhadores da
Secretaria Estadual de Educação, no município de Natal

Os municípios deverão adotar os seguintes procedimentos:

1. Será divulgado PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

um formulário on line no padrão “Google Forms” através de link

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4RwTXoMwY217p

IhYMk6a8usGptDwXcRYrz-k2vzbCzo8XNQ/viewform?usp=sf_link

> para preenchimento destinado ao servidor estadual ou

municipal, profissionais de cargos comissionados, terceirizados e

estagiários.

2. Após o preenchimento dos dados, e recebimento de e-mail com

prescrição, o trabalhador e/ou trabalhadora deve ligar para

Secretaria Municipal de Saúde para agendar exame e

comparecer ao local de coleta descrito neste plano em cada

município.
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3. Será realizada coleta de amostra de sangue por punção venosa

no local indicado.

4. A coleta deve ser realizada nas unidades de apoio e enviadas ao

LACEN e Laboratórios Regionais

5. Os resultados e orientações individuais serão encaminhados via

e-mail cadastrado no “Google Forms” pela SESAP.
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3. ORIENTAÇÕES DE INVESTIGAÇÃO PARA COVID-19 ATRAVÉS DO
EXAME DIAGNÓSTICO RT-PCR PARA COVID-19

Os trabalhadores sintomáticos, com suspeita de COVID-19, devem ser

submetidos preferencialmente ao exame de RT-PCR (considerado padrão ouro

para diagnóstico da COVID-19) com material coletado da nasofaringe por

swab, preferencialmente na 1ª semana de sintomas. Vale salientar, que se o

resultado for positivo para COVID-19, confirma o diagnóstico, uma vez que

resultados falso-positivos são raros. Se o resultado for negativo, mas a

suspeita clínica for forte, o trabalhador também deve completar 10 dias de

isolamento respiratório, já que o RT-PCR pode ser falso negativo e avaliar junto

ao médico assistente a possibilidade de repetição do exame (SOCIEDADE

BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2020).

É importante ressaltar que para alta do isolamento ou volta ao trabalho, é

necessário seguir os 10 dias de isolamento respiratório, desde que sem febre

nas últimas 24 horas, a partir do 1º dia de sintomas. Nenhum exame, nem

RT-PCR de nasofaringe e nem sorologia, deve ser avaliado de forma isolada

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2020).

3.1 ORIENTAÇÃO PARA COLETA DO RT-PCR (SWAB)

Mediante o aparecimento de sintomas como febre, dores no corpo,

calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, dificuldades respiratórias e outros

sintomas menos frequentes, suspeita-se de infecção por SARS-CoV-2, que é o

agente da COVID-19. Assim, orienta-se procurar a unidade básica de saúde

para informações sobre o local de coleta na sua regional.

Observação: Os trabalhadores que tiveram contato de alto risco com

paciente com COVID-19, também chamados de contactantes próximos, que

são as pessoas que tiveram proximidade com pacientes com suspeita ou

COVID-19 confirmada sem máscaras, por 15 minutos ou mais e a uma

distância menor de 1,8 metro (CDC) também devem ficar em isolamento

respiratório por 10 a 14 dias (período máximo de incubação). O médico deve
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avaliar o tipo de contato para avaliar a necessidade de testes diagnósticos e

acompanhamento.

4. PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO

As notificações dos casos para investigação de COVID-19 deverão ser

realizadas de forma imediata através do Sistema de Informação E-SUS VE,

disponível em <https://notifica.saude.gov.br/>.

Destaca-se que as notificações para investigação de COVID-19 são

notificações compulsórias imediatas e devem ser realizadas em até 24 horas,

modificações essas que devem ocorrer diante da suspeita de síndrome

gripal, e/ou após resultado positivo ou negativo para detecção do

SARS-CoV-2, independentemente do método diagnóstico utilizado.

Reforça-se a necessidade do preenchimento dos campos da ficha de

notificação em sua totalidade, de acordo com o sistema de informação de

notificação indicado para o caso.

É imprescindível notificar o caso no sistema indicado, e informar o

resultado do exame no campo específico. A ficha de notificação deverá estar

preenchida em sua totalidade.

Reforça-se a importância de se registrar tanto o caso classificado

como positivo, quanto como negativo, para o provimento de informações

essenciais e monitoramento da epidemia no Rio Grande do Norte e no Brasil.
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5. DAS ORIENTAÇÕES APÓS RESULTADOS DOS TESTES
SOROLÓGICOS

Os profissionais que obtiverem o resultado sorológico “IgM negativo e

IgG negativo”, com história prévia de sintomas suspeitos de COVID-19,

devem continuar obedecendo todos os cuidados e medidas de prevenção

contra a COVID-19, pois não demonstram ter desenvolvido resposta imune

humoral (produção de anticorpos), não se podendo afirmar que tenha

desenvolvido resposta imune celular ou contato prévio com o SARS-COV-2.

Os profissionais que obtiverem resultado sorológico “IgM positivo e

IgG negativo”, pelos critérios de testagem esses trabalhadores já

permaneceram os 14 dias previstos para o isolamento domiciliar em caso de

COVID-19. O resultado pode ser falso positivo do IgM.

Resultado sorológico com “IgM positivo e IgG positivo”, significa

infecção recente com o desenvolvimento de anticorpos contra o

SARS-COV-2 a imunidade humoral é temporária (por tempo ainda

indeterminado já que se trata de doença recente pouco conhecida). As

medidas de prevenção da COVID-19 ainda são recomendadas, uma vez que

o indivíduo mesmo sem transmitir o vírus pode transportá-lo em objetos ou

vestimentas por onde circula servindo de vetor no ambiente de trabalho.

Se o resultado de “IgM for negativo e IgG positivo”, indica que o

profissional teve infecção anteriormente e está possivelmente imunizado (em

grau e por tempo desconhecidos).

6. PARCEIROS

Para que o referido plano possa ser implementado e alcance seu objetivo

principal, que é orientar de forma segura o retorno das atividades presenciais

dos professores da rede Estadual de Educação, é necessário a união de

esforços de parceiros como: as URSAPs; a Secretaria Estadual de Educação;

as Secretarias Municipais de Saúde; LACEN; e LARENs.
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7. REFERÊNCIAS

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA. Atualizações e
recomendações sobre a COVID-19. Elaborado em 09/12/2020.

SESAP/RN. NOTA TÉCNICA Nº 6/2020/SESAP. Estabelece os critérios para a

testagem dos servidores públicos estaduais, cargos comissionados e

estagiários do estado. Acesso em: 15 de janeiro de 2021
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DESPACHO

  
Processo nº 00610009.000747/2021-41
Interessado: COORDENADORIA DE PROMOCAO A SAUDE (SESAP - CPS)
  
 
À SUPLAG, 
Encaminho o processo em tela para conhecimento do Memorando

53/2021 (9189857), encaminhando o Plano de Testagem para trabalhadores da
Secretaria Estadual de Educação e solicito envio a Secretaria Estadual de Educação.

Atenciosamente, 
Natal, 13/04/2021
 

Documento assinado eletronicamente por KELLY KATTIUCCI BRITO DE
LIMA MAIA, Coordenadora de Vigilância em Saúde, em 13/04/2021, às
18:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9189984 e o código CRC 14815E46.

Referência: Processo nº 00610009.000747/2021-41 SEI nº 9189984
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Memorando-Circular nº 4/2021/SEEC - GS/SEEC - SECRETÁRIO

Aos 
Diretores de DIRECs, DRAEs e Setores Internos do Órgão Central da SEEC.
  
Assunto: Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas
Estaduais. – Pandemia Covid-19 – Retomada das Aulas Presenciais.

 
Solicito a V. Sas. que apresentem o Plano de Retomada das atividades

escolares presenciais da respectiva DIREC e DRAE, incluindo os planos de retomada
de cada unidade escolar da respectiva circunscrição, até 29 de janeiro de 2021,
elaborados conforme previsto na Resolução nº 04, de 21 de setembro de 2020, do
Conselho Estadual de Educação que aprovou o “Documento Potiguar” , que assim
dispõe:

“Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e
Municipais de Ensino o Rio Grande do Norte”, originário do Comitê de Educação
para Gestão das Ações de Combate à Pandemia da Covid-19, criado pelo
Decreto nº 29.973, de 09 de setembro de 2020, para a gerência do combate à
Covid-19 no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com
o objetivo de definir “diretrizes que orientam com clareza os Sistemas de Ensino
do Estado e dos Municípios a enfrentarem com significativa segurança os
desafios novos que o contexto sanitário da Covid-19 colocou para a
educação”, [...] especialmente oferecendo “orientações para a comunidade
escolar do Estado, em todas as suas instâncias organizativas, no tocante ao
planejamento e aos procedimentos necessários ao retorno da oferta de aulas
presenciais”.

Para tanto, realizem com a maior brevidade possível reuniões, por meio
de plataformas digitais, com as equipes gestoras das escolas estaduais de
sua respectiva circunscrição para apresentar o PROTOCOLO DE SEGURANÇA
SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS (Manual Orientativo),
bem como o Memorial Descritivo e a Comunicação Visual, conforme apresentado e
discutido na reunião realizada no último dia 15 entre os integrantes deste Gabinete,
CODESE, Fundo Estadual de Educação e Diretores de DIRECs.

A providência faz-se necessária, considerando a exiguidade de tempo
para a data prevista de início das aulas presenciais e, sobretudo, a importância e
necessidade de uniformizar as orientações e procedimentos a serem adotados pelas
escolas estaduais, com vistas à implantação de protocolo de segurança sanitária de
combate ao Novo Coronavírus.

Assim, seguem, em anexo, os documentos que deverão ser
disponibilizados aos gestores de maneira a orientar a elaboração do respectivo Plano:

1. PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS
ESTADUAIS (Manual Orientativo);

2. Memorial Descritivo dos itens e insumos necessários;
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3. Comunicação Visual com as peças de cartazes e adesivos necessários para a sinalização
das escolas;

4. Resolução nº 01/2021 – GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA Pandemia Covid-19;
5. Relatório do Pague Extra com valores previstos para cada escola;
6. Documento Potiguar.

Visando apoiar os diretores em suas apresentações, este Presidente
permanecerá à disposição para esclarecimento, como também a equipe técnica do
Fundo Estadual, através de Lourdinha.  Para tanto, informar a data e hora de cada
reunião.

Por fim, observado o prazo estabelecido acima, juntar aos presentes
autos os respectivos Planos de Trabalho para ciência e acompanhamento, bem como
Portarias de Criação das Comissões Especiais, conforme previsto no documento
Potiguar:

"Como desdobramento na Rede Estadual, cada Regional de Ensino (DIREC),
juntamente com as Regionais de Alimentação Escolar (DRAE) constituirá uma
Comissão Regional para acompanhar a elaboração do Plano de Retomada nas
escolas sob sua circunscrição, orientando e assessorando cada Unidade na
construção dos protocolos e ações de retomada das atividades pós-isolamento
social.
Cada Unidade de Ensino Estadual ou Municipal, por sua vez, constituirá uma
Comissão Escolar, podendo ser o próprio Conselho Escolar, para conduzir o
processo de elaboração, execução e monitoramento do Plano de Retomada das
atividades escolares, que se desdobra em ações pedagógicas e administrativas
relacionadas às dimensões Normativas, Pedagógicas e de Biossegurança deste
documento. Ainda, compete a esta Comissão apresentar o Plano para a
comunidade escolar, tornando públicas as orientações em locais de fácil acesso e
circulação, e por meio digital. "

 
 Atenciosamente,

 
 
 

Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Presidente da Comissão de Retomada da Jornada de Trabalho Presencial da SEEC

Documento assinado eletronicamente por MARCOS LAEL DE OLIVEIRA
ALEXANDRE, Subsecretário, em 25/01/2021, às 16:18, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8229565 e o código CRC 9E414399.

Referência: Processo nº 00410002.000399/2021-83 SEI nº 8229565

Memorando-Circular 4 (8229565)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 2

Num. 67916457 - Pág. 2

Num. 10249575 - Pág. 144Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer 
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – KM 0, Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901.  

Telefone: (84) 3232-1324 

Subsecretaria 
Coordenadoria de Compras e Patrimônio - COMPS 

Sub-coordenadoria de Construção e Manutenção Escolar – SCMCE 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS NA PANDEMIA COVID-19 

 
 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s 
 

PEQUENAS OBRAS CIVIS PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA  
INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS.  

– PANDEMIA COVID-19 –  
 
 
 
 
 
 

Agosto de 2020. 
Natal/RN. 
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Telefone: (84) 3232-1324 

 

01. INTRODUÇÃO 

 

Este presente memorial descritivo é complemento do documento principal, o 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NA PANDEMIA COVID-19, 

que traz todas as medidas de adaptação física das escolas da rede pública estadual de 

ensino do Rio Grande do Norte, necessárias para garantir um ambiente seguro e um 

retorno satisfatório das atividades, na pandemia COVID-19. 

Neste documento, MEMORIAL DESCRITIVO trataremos particularmente das 

especificações técnicas e quantificação por unidades escolares de todos os utensílios 

necessários ao bom desenvolvimento das ações gerais contidas no documento base.  

A seguir, serão apresentadas estas especificações: Equipamentos de Proteção 

Individual, e Itens do Protocolo de pequenas Obras Civis de adaptação do Prédio Escolar. 

 

02. ESPECIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 

ITENS DO PROTOCOLO DE OBRAS CIVIS 

Para boa execução do protocolo de segurança estabelecido pela Secretaria do 

Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC do RN, baseado em 

diretrizes da OMS(Organização Mundial da Saúde), bem como em outros modelos de 

protocolo de retorno às atividades escolares desenvolvido por outros estados do Brasil, 

e também baseado em modelos internacionais, faz-se necessária a devida aplicação de 

recursos para disponibilização, por unidade escolar, de um “protocolo de segurança”, 

dividido entre itens de proteção individual(EPI,s) e itens destinados a adaptação do 

prédio escolar, contando dos seguintes itens, constantes das tabelas a seguir: 
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TABELA 1 

TABELA GERAL DE ESPECIFICAÇÕES – EPI’s 

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIFICAÇÃO 
MODELO ILUSTRATIVO PARA 

COMPRA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 
01. Máscara em tecido vavável 

e reutilizável. Pode ser 
confeccionada em tecido 
70% algodão e 
30%Poliéster, não 
descartável de estrutura 
plana, flexível, com 
elásticos nas laterais e 
costuras com linha de 
algodão, podendo ser 
lavada e reutilizada. é 
preciso que a máscara 
tenha pelo menos duas 
camadas de pano, seja 
dupla face, lavável 70% 
algodão e 30% Poliéster. Os 
tecidos sugerido são TNT, 
tricoline e algodão. Dupla 
camada de proteção. 
Isenta de fibra de vidro. 
Reutilizável. Cor Branca. 
Elásticos para ajuste. Pode 
ser esterilizada com ferro 
de passar. Uso obrigatório. 

04 unidades por aluno, 
professor, servidor e 

colaborador 

 

01. Máscaras de proteção 
facial, de uso nāo 
profissional, reutilizável, cor 
branca, confeccionada em 
tecido atóxico, com 3 (três) 
camadas, com alças de 
elástico preferencialmente 
roliço, boa cobertura da 
área nasal e bucal, com 
dimensões aproximadas: a) 
distância lateral 13cm, b) 
comprimento queixo-fronte 
12cm, c) distância inter 
pupilar 6cm, d) arco- maxilo-
auricular 29cm. 
Observações: deve  incluir 
três camadas de tecido, 
sendo: a) uma camada mais 
interna feita de material 
hidrofílico (por ex., algodão 
ou misturas de algodão); b) 
uma camada mais externa 
feita de material hidrofóbico 
(por ex., polipropileno, 
poliéster ou misturas  desses 
materiais); c) uma camada 

04 unidades/ aluno e ou 
servidor 

 
Descreve uma 

alternativa a máscara de 
tecido (item 1) 
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intermediária hidrofóbica 
feita de material sintético 
não tecido, como 
polipropileno, ou uma 
camada de algodão. A 
filtração de partículas sólidas 
ou gotículas deve ser de no 
mínimo de 70%. 
Acondicionadas em 
embalagens com 50 
(cinquenta) ou 100 (cem) 
unidades. 

02. Máscara multiuso, material: 
manta sintética com 
tratamento eletrostático, 
tipo uso: descartável, as 
partes são incorporadas por 
sistema de soldagem 
eletrônica, sem válvula, 
com clipe nasal. Finalidade: 
proteção contra poeiras, 
fumos e névoas tóxicas, tipo 
correia: cinta elástica com 
ajustes no rosto, tamanho 
único, cor: branca, 
características adicionais: 
n95, pff2, mínimo filtração 
94%, penetração de 6%. 
Observações: O produto 
deverá oferecer proteção 
contra aerossóis sólidos e 
líquidos e estar de acordo 
com as normas técnicas 
atuais vigentes: ABNT, 
INMETRO e possuir registro 
na ANVISA. Com prazo de 
validade no mínimo 24 
meses, a partir da data da 
entrega. 

10 unidades/ escola. 
 

Alternativa, se possível, 
para colaboradores que 

manipulam o 
pulverizador costal e 

resíduo descartável (lixo) 

 

03. Luva para procedimento não 
cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, 
tamanho: médio, 
características adicionais: 
lubrificação com pó 
bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: 
ambidestra, tipo uso: 
descartável, modelo: 
formato anatômico, 
finalidade: resistente à 
tração. Observações: 
Acondicionadas em caixas 
com, no máximo 100 
unidades. O material deverá 
estar de acordo com as 

03 caixas/ escola. 
 

Recomendável para 
entrega de alimentos; 

manuseio de livros 
recebidos por 

empréstimo; retira de 
lixo. 
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normas técnicas atuais 
vigentes: ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer órgão 
nacional, com comprovada 
credibilidade. Com prazo de 
validade no mínimo 24 
meses, a partir da data da 
entrega. 

04. Face shield – Máscara de 
proteção individual 
reutiizável, em acetato 
transparente, com suporte 
plástico ajustável para 
encaixe para cabeça na cor 
branca 

01 unidade por 
professor em atuação na 

sala de aula e servidor 
que faz atendimento ao 

publico.  

 

TABELA 2 

TABELA GERAL DE ESPECIFICAÇÕES – ITENS DE ADAPTAÇÃO DO 
PRÉDIO ESCOLAR 

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIFICAÇÃO 
MODELO ILUSTRATIVO PARA 

COMPRA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 
01. Totem dispensador de  

álcool gel, em chapa 
(metálica, acrílico, 
poliestireno ou MDF, nas 
laterais), com pedal de 
acionamento, reservatório 
com capacidade para 5 
litros. Medidas de  1,40 X 
0,40 mt, podendo variar até 
10 cm. O Totem constará na 
parte frontal, logo da 
instituição que será 
posteriormente enviado ao 
fornecedor. O produto 
deverá estar de acordo com 
as normas técnicas atuais 
vigentes: ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer órgão 
nacional, com comprovada 
credibilidade. 

02 unidades/ escola 

 
 
 

 

01. Tapete sanitizante 
acarpetado, com bordas de 
plástico, e área húmida para 
solução sanitizante e área 
seca contígua, com 
dimenões mínimas totais 
de 60x40 cm, na cor 
preta/cinza. 

03 unidades/ escola 
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02. Termômetro clínico, ajuste: 
digital, infravermelho, 
escala: até 50°c, tipo: uso 
em testa, componentes: 
alarmes, medição a 
distância, memória: 
memória até 10 medições. 
Observações: Termômetro 
pistola infravermelho 
digital.O material deverá 
estar de acordo com as 
normas técnicas atuais 
vigentes: ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer órgão 
nacional, com comprovada 
credibilidade 

02 unidades/escola 

 

03. Dispensador para Álcool gel 
e sabonete líquido, com 
reservatório de 800 à 900 
ml, em plástico ABS, branco, 
com sistema de válvula, visor 
transparente, 
acompanhado de chave, 
tampa do reservatório e kit 
contendo buchas e 
parafusos para fixação na 
parede. Obs.: O 
reservatório deverá 
funcionar sem o uso de 
refil/sachê. Observações: O 
material deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, ANVISA 
ou qualquer órgão 
nacional, com comprovada 
credibilidade. 

03 unidades para álcool 
em gel (Área 

administrativa/secretaria
; biblioteca e sala dos 
professores)/ escola 

 
+ 
 

01 unidade para álcool 
em gel/ 60 alunos 

matriculados por turno 
 

+ 
 

01 unidade para 
sabonete líquido/ 

lavatório (ou 01 unidade 
a cada 02 lavatórios -em 
caso de bancadas com 

várias cubas) 

 

04. Dispensador para papel 
toalha interfolha, em 
plástico ABS, branco, visor 
transparente, 
acompanhado de chave, 
tampa do reservatório e kit 
contendo buchas e 
parafusos para fixação na 
parede. Observações: O 
material deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, ANVISA 
ou qualquer órgão 
nacional, com comprovada 
credibilidade. 

01 unidade/ lavatório 
(ou 01 unidade a cada 02 

lavatórios -em caso de 
bancadas com várias 

cubas) 
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01. Pulverizador portátil em 
plástico, capacidade: 500 a 
800 ml. Características 
adicionais: bico longo, 
dosador regulável, bomba 
pressão. Observações: o 
material deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, ANVISA 
ou qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. 

03 unidades/escola 
 

Setores administrativos, 
sala dos professores e 

biblioteca, 

 

01. Pulverizador Costal 
manual, polietileno, 
capacidade tanque: 20 l, 
aplicação: inceticida, 
mangueira trançada. 
Observações: o material 
deverá estar de acordo 
com as normas técnicas 
atuais vigentes: ABNT, 
INMETRO, ANVISA ou 
qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. 

01 unidade/escola 
 

Para uso pelo(a) ASG na 
limpeza 

 

02. Lavatório de mãos 
suspenso, em cerâmica, na 
cor branca, incluindo 
parafusos de fixação, 
extensão de ponto de 
alimentação de água e 
ponto de escoamento de 
esgoto mais próximos. 
Inclusão ainda de torneira 
de pressão metálica, 
cromada, com 
temporizador automático 
de fechamento(10 à 20s), e 
com garantia para troca, em 
caso de quebra, de pelo 
menos dois anos de uso. 
Preferencialmente 
cumprindo o previsto pela 
NBR 9050/2020 com no 
máximo 23N de força 
aplicada para acionamernto 
da torneira. 

01 lavatório de 
mãos/150 alunos 

matriculados 

 
 
 

 

03. Lixeira plastica com 
acionamento por pedal, na 
cor branca, capacidade de 
50 litros. 

01 unidade/ lavatório 
isolado ou bancada 

conjunta 
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04. Fita adesiva, material: vinil, 
tipo: monofásica, largura: 50 
ou 48 mm, comprimento: 
30m, cor: vermelha, 
aplicação: sinalização e solo. 
Observações: o material 
deverá estar de acordo com 
as normas técnicas atuais 
vigentes: ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer órgão 
nacional, com comprovada 
credibilidade. Com prazo de 
validade no mínimo 18 
meses, a partir da data da 
entrega. 

05 unidades/ escola 

 

05. Fita adesiva, material: 
polietileno, tipo: dupla 
face, largura: 12 mm, 
comprimento: 20m, 
espessura: 1mm, cor: 
incolor. Observações: o 
material deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, ANVISA 
ou qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. Com prazo de 
validade  no mínimo   18 
meses,  a partir da data da 
entrega. 

03 unidades/ escola 

 
06. Fita  zebrada nas cores 

amarela e preta, rolo 
medindo 70mm X 200m. 
Destinada ao controle de 
acesso de pessoas, 
isolamento de áreas, 
demarcação de obras e 
equipamentos. Validade 
superior a 24 meses. 

04 unidades/ escola 

 
07. Comunicação visual (cartazes 

e adesivos) – Executados em 
material vinílico, resistentes à 
água e a ação do sol, 
produzidos segundo 
campanha promocional 
padrão, específica para 
prevenção e cuidados quanto 
a COVID-19 

Até 40 unidades/ escola 

 

 

  

Memorial Memorial Descritivo (8230537)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 10

Num. 67916457 - Pág. 10

Num. 10249575 - Pág. 152Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer 
Centro Administrativo do Estado – BR 101 – KM 0, Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901.  

Telefone: (84) 3232-1324 

 

03.  LOCAIS E DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO 

Todos os itens listados neste MEMORIAL DESCRITIVO fazem parte de um plano geral de adaptação 

das escolas ao período da pandemia COVID-19, devendo ser aplicados segundo questões técnicas 

advindas do documento geral do protocolo de retomada das aulas presenciais, e complementadas pelas 

informações aqui contidas. 

Cada ESCOLA da rede estadual de ensino do RN deve seguir e acompanhar as informações listadas 

abaixo para o bem cumprimento do protocolo quanto aos locais de instalação e a forma de utilização 

de cada item: 

 

3.1. Tapete sanitizante e totem de álcool em gel 70% 

 Cada escola deve instalar 02(dois) tapetes logo na entrada da mesma, em espaço abrigado de sol 

e chuva, garantindo que alunos e profissionais que adentrem ao ambiente escolar tenham passagem 

obrigatória por eles. Devem estar em área seguinte ao espaço previsto em protocolo para aferição de 

temperatura das pessoas (primeira etapa de controle de contaminação, uma vez que os profissionais e 

alunos que apresentarem temperatura acima do considerado normal, devem ser encaminhados 

novamente para suas casas e permanecerem em quarentena). 

 Seguindo as etapas de controle e descontaminação no acesso inicial, sequencialmente aos 

tapetes devem ser instalados os totens de álcool em gel, para que todos possam fazer a assepsia inicial 

antes de qualquer contato com as dependências da escola. 

 

 

Figura 01 – Exemplo de diagrama modelo da barreira sanitária a ser instalada 
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no acesso às escolas 
 

3.2. Dispensadores para álcool em gel 

 Os dispensadores contendo álcool em gel 70% devem ser distribuídos pelas dependências 

escolares de forma a garantir o menor deslocamento possível dos alunos e funcionários até eles, 

possibilitando assepsia constante das mãos. 

 Devem ser considerados os locais obrigatórios de instalação: 

a. Setor administrativo/ secretaria; 

b. Biblioteca; 

c. Sala dos professores. 

Os dispensadores devem ser instalados próximos à porta de acesso dos ambientes(caso dos 

locais específicos) e as demais unidades, com número calculado pela a quantidade de alunos de cada 

unidade escolar, devem ser distribuídas pelas áreas comuns (circulações, pátios, áreas para práticas 

esportivas etc), ficando distanciados entre si, e entre os novos pontos de lavatórios para higienização de 

mãos, bem como dos pontos de higienização já constantes na própria estrutura da escola, como os 

banheiros de alunos, banheiro de funcionários/professores/ administrativo, e vestiários. 

 

 

Figura 02 – Exemplo de localização para instalação de dispensadores de álcool em gel e lavatórios de 
mão com dispensadores de sabonete líquido e toalhas de papel. 

 

Os pontos devem estar em local de fácil visualização, preferencialmente apresentando 
sinalização visual e em braile, em altura de acionamento entre 0,80 e 1,20m (contados do nível do piso 
até o eixo da peça), garantindo acessibilidade à pessoas com deficiência. 
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Figura 03 – Faixa de alcance com alturas para instalação de dispensadores de sabonete líquido, 
dispensar de papel toalha e dispensador de álcool em gel - Fonte: NBR 9050/2020. 

 

3.3. Dispensador de sabonete líquido e papel toalha 

Os pontos devem estar em local de fácil visualização, preferencialmente apresentando 

sinalização visual e em braile, em altura de acionamento entre 0,80 e 1,20m(contados do nível do piso até 

o eixo da peça), garantindo acessibilidade à pessoas com deficiência. 

3.4. Lavatórios de mãos isolados 

Para o caso dos lavatórios, devem ser priorizadas áreas de instalação próximas a ramais de água 

e esgoto já existente na escola, tais como próximos à área de cozinha e banheiros, buscando menores 

ações de reparos na estrutura existente, após a execução dos mesmos. 

Avalie-se ainda locais onde, mesmo mantendo o distanciamento social mínimo de 1,50m, possa 

haver uma reunião de pessoas, tais como pátios e áreas de realização de práticas esportivas. 

Os pontos devem estar em local de fácil visualização, preferencialmente apresentando 

sinalização visual e em braile, em altura máxima de 0,80m(contados do nível do piso até a face superior 

do lavatório), sem coluna. Ao menos 01(um) dos novos lavatórios deve dispor de barras de apoio laterais, 

garantindo acessibilidade a pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

O lavatório acessível deve seguir instalação baseado em um dos modelos disponíveis na NBR 

9050/2020, quanto ao modelo e altura de instalação das barras de apoio. Apresenta-se a seguir as 

possibilidades constantes na citada norma: 

 

 

Figura 04 – Área de aproximação frontal dos lavatórios (Obs: Medidas em metros) 
Fonte: NBR9050/2020 
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Figura 05 – Modelos de opções de instalação de lavatórios e barras de apoio - Planta baixa (Obs: 
Medidas em metros)   Fonte: NBR9050/2020  

 

 

Figura 06 – Modelos de opções de instalação de lavatórios e barras de apoio – Vista lateral (Obs: 
Medidas em metros) - Fonte: NBR9050/2020  
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04. TABELAS GERAIS 

As tabelas abaixo devem ser consideradas como anexo a este memorial descritivo, e 

utilizadas a título de planejamento pela gestão. 

Os valores apresentados pelos itens baseiam-se em pesquisas de preço simples, com 

valor médio global de mercado, não sendo levados em conta o volume da compra, bem como a 

negociação direta ou disputa por menores preços, junto a fornecedores capacitados a conseguir 

cumprir a demanda solicitada. Desta forma, pode haver oscilação em grande escala dos 

mesmos, quando apresentados à vultuosidade das compras. 

TABELA 3 

TABELA DE RECURSOS – EPI’s 

DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

QUANTIFICAÇÃO 
QUANT. 
TOTAL 

VALOR MÉDIO DE 
MERCADO 

RECURSO NECESSÁRIO 

Máscaras de 
proteção facial, 
de uso nāo 
profissional, 
reutilizável, cor 
branca, 
confeccionada 
em tecido 
atóxico 

04 unidades/ 
aluno/ servidor 

 R$  R$  

Máscara 
multiuso, 
material: manta 
sintética com 
tratamento 
eletrostático 

10 unidades/ escola  R$  R$  

Luva para 
procedimento 
não cirúrgico, 
material látex 
natural íntegro e 
uniforme, 
tamanho: médio 

03 caixas/ escola  R$  R$  

Face shield 01 por servidor  R$  R$  

TOTAL DE RECURSOS DA ESCOLA EM EPI´s    R$   
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TABELA 4 

TABELA DE RECURSOS – ITENS DE ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR 

DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

QUANTIFICAÇÃO 
QUANT. 
TOTAL 

VALOR MÉDIO DE 
MERCADO 

RECURSO NECESSÁRIO 

Pulverizador 
Costal manual, 
polietileno, 
capacidade 
tanque 20 l 

01 
unidade/escola 

01 R$  R$   

Pulverizador 
portátil em 
plástico, 
capacidade: 500 
a 800 ml 

03 
unidades/escola 

03 R$  R$   

Totem dispenser 
de  álcool gel 

02 unidades/ 
escola 

02 R$    R$   

Dispenser para 
Álcool gel com 
reservatório de 
800 à 900 ml 

03 unidades para 
álcool em gel 

(Área 
administrativa 

/secretaria; 
biblioteca e sala 

dos professores)/ 
escola 

+ 
01 unidade para 
álcool em gel/ 60 

alunos 
matriculados por 

turno 

 
R$   

 
R$   

Dispenser 
sabonete líquido, 
com 
reservatório de 
800 à 900 ml 

06 unidades por 
escola (valor 

médio de 
referência, 

apenas para título 
de quantificação 
– 02 módulos de 
banheiros para 
cada sexo, 01 
banheiro de 
serviço e 01 
lavatório na 
entrada da 

cozinha) 

06 R$  R$   

Dispenser para 
papel toalha 
interfolha 

06 unidades por 
escola (valor 

médio de 
referência, 

apenas para título 
de quantificação 

06 R$    R$   
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– 02 módulos de 
banheiros para 
cada sexo, 01 
banheiro de 
serviço e 01 
lavatório na 
entrada da 

cozinha) 
Termômetro 
clínico, ajuste: 
digital, 
infravermelho 

02 
unidades/escola 

02 R$    R$   

Tapete 
sanitizante 
acarpetado, 

03 unidades/ 
escola 

03 R$    R$   

Lavatório de 
mãos suspenso 
– sem barras 
de 
acessibilidade 

01 lavatório de 
mãos/75 alunos 

matriculados 
(composição do 

lavatório já inclui 
acessórios como 
dispensadores de 

sabonete e 
toalhas de papel, 

e lixeira) 

 R$  R$   

Lavatório de 
mãos suspenso 
– com barras 
de 
acessibilidade 

01 lavatório de 
mãos/escola 

(composição do 
lavatório já inclui 
acessórios como 
barras e apoio, 

dispensadores de 
sabonete e 

toalhas de papel, 
e lixeira) 

 R$  R$    

Lixeira plastica 
com 
acionamento 
por pedal, na cor 
branca, 
capacidade de 
50 litros 

01 unidade por 
lavatório isolado 

ou bancada 
conjunta 

 R$    R$    

Fita adesiva, 
material: vinil, 
tipo: monofásica, 
largura: 50 ou 48 
mm, 
comprimento: 
30m, cor: 
vermelha e 
amarela 
aplicação: 
sinalização e solo  

05 unidades/ 
escola 

 R$  R$    
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Fita adesiva, 
material: 
polietileno, tipo: 
dupla face, 
largura: 12 mm, 
comprimento: 
20m, espessura: 
1mm, cor: incolor 

03 unidades/ 
escola 

 R$    R$    

Fita  zebrada nas 
cores amarela e 
preta, rolo 
medindo 70mm X 
200m. 

05 unidades/ 
escola 

 R$    R$    

Comunicação 
visual e tátil 
(cartazes e 
adesivos) 

até 40 
unidades/escola 

 R$  R$   

TOTAL DE RECURSOS DA ESCOLA PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR R$   

 

TABELA 5 

TABELA GERAL DE RECURSOS PARA A ESCOLA 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S R$   

ITENS DE ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR R$   

TOTAL GERAL R$   

 

 

05. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCIEROS POR FONTE 

TABELA 6 

TABELA GERAL DE RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE 

PDDE EMERGENCIAL - FNDE R$   

PAGUE EXTRA – PANDEMIA COVID-19 R$   

PAGUE E OUTROS RECURSOS DA ESCOLA R$   

TOTAL GERAL RECEBIDO PELA ESCOLA R$   

 

TABELA 7 

TABELA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EPI´s POR FONTE (totais) 

PDDE EMERGENCIAL - FNDE R$   

PAGUE EXTRA – PANDEMIA COVID-19 R$   

PAGUE E OUTROS RECURSOS DA ESCOLA R$   

TOTAL GERAL DA ESCOLA EM EPI´s  R$   
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TABELA 8 

TABELA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM  
ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR (totais) 

PDDE EMERGENCIAL - FNDE R$   

PAGUE EXTRA – PANDEMIA COVID-19 R$   

PAGUE E OUTROS RECURSOS DA ESCOLA R$   

TOTAL GERAL DA ESCOLA NA ADAPTAÇÃO DO PREDIO   R$   

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Ressaltar os cuidados da equipe gestora da escola quanto as normas e orientações da Prestação 

de contas da aplicação dos recursos, conforme os critérios adotados para cada órgão fonte de recursos 

(FNDE e SEEC).  

 

 

06. RECOMENÇÕES FINAIS 

1ª ONDE COMPRAR 

 Recomenda-se que as aquisições dos EPI´s e dos insumos de produtos sanitários sejam 

compradas de preferência no comercio local. Isto tem a finalidade de estimular a economia local. As 

aquisições devem seguir as normas e orientações adotadas para o adequado uso dos recursos. 

Recomenda-se seguir as especificações contidas neste Memorial Descritivo. 

 

2ª QUEM DEVE FAZER AS PEQUENAS OBRAS 

 O recomendável, caso seja possível, é que os trabalhadores que podem instalar os lavatórios e 

preparar abertura de janelas sejam membros da própria comunidade escolar. Recomenda-se seguir as 

especificações contidas neste Memorial Descritivo. 

 

3ª ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA 

 É recomendável que a escola receba alunos e professores para a retomadas das aulas presenciais 

se tiver o abastecimento de água regular. O uso da água potável para as ações de higiene, seja pessoal, 

seja de uso coletivo e para limpeza e desinfecção de ambientes (cozinhas, banheiros, salas, corredores, 

etc), é condição imprescindível para garantir o retorno das aulas presenciais. 

 Se a escola enfrentar problemas com seu abastecimento de água, deve imediatamente 

comunicar a Direc da sua região, para que o órgão central da secretaria seja devidamente acionado. 

 

4ª SE NÃO TIVER COMO COMPRAR NA SUA CIDADE 

 É recomendável verificar logo de início em consulta ao comércio local ou de cidade vizinha da 

região, se o comércio tem condições de oferta dos produtos indicados neste Memorial Descritivo. Então, 

se constatado que a escola vai enfrentar problemas com suas aquisições, deve imediatamente comunicar 

a Direc da sua região, para que o órgão central da secretaria seja devidamente acionado para buscar 

solução. 
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

DAS ESCOLAS ESTADUAIS. 

– PANDEMIA COVID-19 –

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS.

NOVEMBRO 2020

COMUNICAÇÃO VISUAL - ESCOLAS
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COMUNICAÇÃO 

VISUAL PARA 

PREPARAÇÃO DO 

PRÉDIO ESCOLAR

IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO PROTOCOLO DE COMBATE 

A COVID-19 NO PRÉDIO ESCOLAR
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL
A ESCOLA DEVE CONSIDERAR QUE A COMUNICAÇÃO VISUAL TEM

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA NO AMBIENTE ESCOLAR,

As estratégias necessárias de serem implantadas são as seguintes.

I. Imprimir em gráfica rápida na cidade os cartazes coloridos
numa quantidade suficiente para distribuir dentro da escola.
Pensar em imprimir cartazes para eventual reposição.

II. Colar os cartazes em paredes da escola nos locais de maior
circulação de aluno(a)s, professore(a)s e colaboradores. Deve
colar alguns dentro de salas.

III. Colar adesivos no piso para orientar a circulação e o
distanciamento. Colar adesivos ou cartazes em cadeiras que
devem ser usadas.

IV. Educar a comunidade escolar a seguir as orientações e praticar
novos hábitos de higiene coletiva e individual, seguindo os
protocolos.
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1. CARTAZ: Retomada Aulas Presenciais (colorido, tamanho A4) ..............................................................................05

2. CARTAZ: Como Usar Máscaras (colorido, tamanho A4) ..............................................................................................06

3. CARTAZ: Uso Obrigatório De Máscara (colorido, tamanho A4) .................................................................................07

4. CARTAZ: Distanciamento (colorido, tamanho A4) ..........................................................................................................08

5. CARTAZ: Lavagem de Mãos (colorido, tamanho A4) .....................................................................................................00

6. CARTAZ: Sintomas da COVID-19 (colorido, tamanho A4) ............................................................................................10

7. CARTAZ: Biblioteca (tamanho A4) ...................................................................................................................................... 11

8. CARTAZ: Atividades Físicas (tamanho A4) ...................................................................................................................... 12

9. CARTAZ: Dispenser de Álcool Gel e Sabonete (tamanho A4) . .................................................................................. 13

10. CARTAZ: Não Sentar (tamanho A4) ................................................................................................................................... 14

11. CARTAZ: Merenda: Orientações (tamanho A4) .............................................................................................................. 15

12. CARTAZ: Sala de Isolamento (tamanho A4) ..................................................................................................................... 16

C

A

R

T

A

Z

E

S
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1. ADESIVO: TOTEM (colorido, medidas X 0,40 mt, podendo variar até 10 cm.) .............................................. 18

2. ADESIVO: de piso, distanciamento (colorido, tamanho A4) .................................................................................... 19

3. ADESIVO: de piso, pés para as área de circulação (colorido, tamanho A5 - 210x148mm) ..................... 20
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S
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S
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DISTRIBUIÇÃO GERAL DE PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO 

TOTEM ÁLCOOL GEL 70%
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DISPENSADORES COM ÁLCOOL GEL 70%

LAVATÓRIO DE MÃOS COM DISPENSER PARA 
SABONETE LÍQUIDO, PORTA PAPEL TOALHA E 
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L

LEGENDA

PLANTA 1

BIBLIOTECA

SALA DOS PROFESSORES SECRETARIA

ENTRADA

O MODELO ESCOLHIDO PARA
IMPLANTAR O PROTOCOLO DE
SEGURANCA, FOI O PROJETO
PADRÃO MAIS RECENTE. O
QUAL DEVERÁ SERVIR COMO
EXEMPLO PARA ADAPTAR AOS
DEMAIS TIPOS DE ESCOLA.

COLOCAR CARTAZES JUNTO AOS
DISPENSERS, TOTENS, PISO DE
AREA DE CIRCULAÇÃO E
EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS.
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Getúlio Marques Ferreira
Secretário de Estado da Educação e da Cultura

Márcia Gurgel Ribeiro
Secretária Adjunta

Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Subsecretário

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

Danilo Bezerra
Assessor de Comunicação
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12 15 DE JANEIRO DE 2021Diário Oficial
RIO GRANDE DO NORTE

POLÍCIA MILITAR DO RN

PORTARIA- SEI Nº 122, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o § 4º, do artigo 24,
do Decreto Federal n° 9.847, de 25 de junho de 2019, combinado com o artigo 11
da PORTARIA NORMATIVA Nº 014/CG/ PMRN, DE 07 DE ABRIL DE 2020,
Transcrita do DOE de 09/04/2020 - Edição Nº 14.643 no BG Nº 067, de 13 de abril
de 2020;
CONSIDERANDO o contido no Parecer da Junta Policial Militar, inserto na Sessão
083.3/2020 (Id. nº6662253), de 12 de agosto de 2020,  publicada no Boletim Geral
nº 158, de 26 de agosto de 2020;
RESOLVE:
1.CASSAR a prerrogativa do porte e posse de arma de fogo do CABO PM Nº
1995.0092- JOSIMAR PINHEIRO PEDRO, matrícula nº113.864-2, por haver sido
declarado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar e incapaz
definitivamente para o porte de arma de fogo, conforme parecer expedido pela
JPMS, na Sessão 083.3/2020, de 12 de agosto de 2020;
2.DETERMINARà Diretoria de Apoio Logístico (DAL), para através da Seção de
Suprimento e Manutenção de Material Bélico (SSMMB), adotar medidas adminis-
trativas visando o cumprimento do item 01 (um) da presente Portaria;
3.DETERMINAR à Diretoria de Pessoal para publicar no Diário Oficial do Estado;
à Ajudância Geral transcrever para o Boletim Geral; e, por fim, à Seção de
Expediente do Gabinete do Comandante Geral para demais providências;
4. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel do Comando Geral, em Natal, 11de janeiro de 2021, 200º da Independência
e 133º da República.
ALARICO JOSE PESSOA AZEVEDO  JUNIOR -  CELPM
Comandante Geral

Delegacia Geral de Policia Civil - DEGEPOL

PORTARIA Nº 014/2021 - SP/PCRN, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria 125/2020-
GDG/PCRN, de 10/09/2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.757, de
12/09/2020, tendo em vista o que consta no Processo nº 11910350.000089/2020-12
- SEI;
CONSIDERANDO o disposto no art. 124, inciso VI, § 2º da Lei Complementar
Estadual nº 270, de 13 de fevereiro de 2004, Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil
do RN,
CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo servidor BRUNO MARIANO
DA SILVA LOURENÇO, (processo n° 11910099.001151/2020-11/SEI/RN),
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a BRUNO MARIANO DA SILVA LOURENÇO, matrícula nº
201.532-3, Agente de Polícia Civil, Classe 1, 05 (cinco) dias de Licença
Paternidade, a ser usufruída no período de 12/12/2020 a 13/12/2020.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
BEN-HUR CIRINO DE MEDEIROS
Delegado-Geral de Polícia Civil Adjunto/PCRN

PORTARIA Nº 015/2020-SP/PCRN, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
A ORDENADORA DE DESPESAS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 026/2019-
GDG/PCRN, de 01/03/2019, publicada no Diário Oficial do Estado edição 14.368,
de 08/03/2019, e
CONSIDERANDO o recebimento do MANDADO DE NOTIFICAÇÃO extraído
dos autos do Processo nº 00831227-82.2017.8.20.500 - 4º Juizado da Fazenda
Pública da Comarca de Natal, em que é demandante: ABIDIAS CASTRO DE
MORAIS NETO e demandado: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através
do qual foi determinado o cumprimento da sentença proferida nos citados autos,
objeto do processo SEI nº 00110013.011366/2020-15;
CONSIDERANDO que na supracitada sentença foi determinado "condenar o
Estado do Rio Grande do Norte a averbar o tempo de serviços prestados pelo autor
junto a Prefeitura de Mossoró, na função de Agente de Trânsito de 16/04/2009 a
11/11/2013 (04 anos, 06 meses e 29 dias) e serviços ao Estado do RN no cargo de
professor na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima de 01/03/2005 a 29/04/2006
(1 ano, 1 mês e 28 dias), para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço,
devendo majorar em 5% (cinco por certo) o anuênio pago ao servidor, medida que
deve ser cumprida até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta Sentença; (...)";
CONSIDERANDO que a decisão judicial supra transitou em julgado em
07/07/2020,
RESOLVE:
Art. 1ª AUTORIZAR averbação, nos assentamentos funcionais, de ABIDIAS CAS-
TRO DE MORAIS NETO, matrícula nº 207.216-5, Agente de Polícia Civil, Classe
2, do tempo de serviço prestado a PREFEITURA DE MOSSORÓ-RN, na função
de Agente de Trânsito, no período de 16/04/2009 a 16/01/2013, totalizando 1.372
(mil e trezentos e setenta e dois) dias, ou seja, 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 07
(sete) dias,  e ao ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/ESCOLA ESTADUAL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, no cargo de professor, no período de 01/03/2005
a 29/04/2006, totalizando 423 (quatrocentos e vinte e três) dias, ou seja, 1 (um) ano,
1 (um) mês e 28 (vinte e oito dias), perfazendo um total geral de 1.795 (mil e sete-
centos e noventa e cinco) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 05
(cinco) dias, computando-se para fins de concessão de Adicional por Tempo de
Serviço, em cumprimento a supramencionada sentença. Deixando de computar o
período de 17/01/2013 a 11/11/2013, prestado à Prefeitura de Mossoró-RN, em vir-
tude de concomitância com a sua posse na Polícia Civil do Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  CUMPRA-SE.
MARIA DO CARMO ALVES MACEDO
Ordenadora de Despesas/PCRN

PORTARIA Nº 016/2020-SP/PCRN, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
A ORDENADORA DE DESPESAS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a dele-
gação de competência conferida pela Portaria nº 026/2019-GDG/PCRN, de
01/03/2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.368, de 08/03/2019, e
CONSIDERANDO o que consta no memorando nº 246/2020/PCRN-2ª
DRP/PCRN, bem como o teor do processo administrativo nº
11910093.001021/2020-39-SEI/PCRN;
CONSIDERANDO que os serviços prestados pela supracitada delegacia não
podem sofrer solução de continuidade,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR DOMINGOS QUEIROZ PEIXOTO JUNIOR, matrícula nº
168.076-5, Escrivão de Polícia Civil, Classe Especial, para, sem prejuízo das
funções do seu cargo, substituir PRISCILA VIEIRA FERREIRA, matrícula nº
219.685-9, Escrivã de Polícia Civil, Classe 1, na DM de Apodi, e responder pelos
expedientes das Unidades Municipais de Felipe Guerra, Itaú, Severiano Melo,
Rodolfo Fernandes-RN, no período de 01/11/2020 a 30/11/2020, durante as férias
regulamentares deste, relativas ao ano aquisitivo de 2020.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observados os efeitos
do período mencionado no artigo antecedente e revogadas as disposições em con-
trário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
MARIA DO CARMO ALVES MACEDO
Ordenadora de Despesas/PCRN

PORTARIA Nº 017/2021-SP/PCRN, 14 DE JANEIRO DE 2021.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria 125/2020-
GDG/PCRN, de 10/09/2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.757, de
12/09/2020, tendo em vista o que consta no Processo nº 11910350.000089/2020-12
- SEI;
CONSIDERANDO o disposto no art. 123, da Lei Complementar nº 270, de 13 de
fevereiro de 2004, Lei Orgânica e Estatuto da Polícia Civil do RN,
CONSIDERANDO as orientações do IPERN  por meio do Ofício Circular Sei
5003274, o qual diz que, Tendo em vista o perigo iminente de propagação do con-
tágio do novo Coronavírus (COVID-19), o atestado médico para a Licença por
Motivo de Doença a Pessoa da família (licença administrativa), que deverá também
ser entregue diretamente na Unidade de Lotação do servidor, (Processo n°
11910053.000017/2021-19 - SEI/RN),
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a CAIO CÉSAR CARVALHO CAVALCANTE, matrícula nº
219.799-5, Agente de Polícia Civil, Classe 1, 30 (trinta dias) dias de Licença por
Motivo de Doença em Pessoa da Família, no período de 04/01/2021 a 08/01/2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, observado o período
mencionado no artigo antecedente e revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
BEN-HUR CIRINO DE MEDEIROS
DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO/PCRN

PORTARIA Nº 018/2021-SP/PCRN, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL ADJUNTO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso dos poderes conferidos pela Portaria nº 125/2020-
GDG/PCRN, de 10/09/2020, publicada no Diário Oficial do Estado nº 14.757, de
12/09/2020, tendo em vista o que consta no Processo nº 11910263.000001/2021-22- SEI;
CONSIDERANDO que a remoção de pessoal da Polícia Civil poderá ser feita por
interesse do serviço, nos termos do art. 81, inciso II, da referida Lei;
CONSIDERANDO que a autoridade administrativa tem poderes para determinar
lotação, designação ou remoção de servidor, ante ao poder discricionário do poder
público, baseado nos critérios de conveniência e oportunidade;
CONSIDERANDO que as diretrizes da Administração Pública devem ser traçadas
em consonância com os princípios dispostos no caput do artigo 37 da Constituição
da República Federativa do Brasil, e que seus atos são vinculados e direcionados de
modo a garantir os interesses e necessidades da coletividade, em homenagem ao
princípio da supremacia do interesse público,
RESOLVE:
Art. 1º REMOVER VALDECY GABRIEL CAMPOS JUNIOR, Agente de Polícia
Civil, Classe Especial, matrícula nº 165.169-2, do 1º Distrito Policial/Parnamirim
para a Delegacia Municipal de Policial Civil de São José de Mipibu/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
BEN-HUR CIRINO DE MEDEIROS
Delegado-Geral de Polícia Civil Adjunto/PCRN

Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer

Resolução Nº 1, DE 14 DE janeiro DE 2021

Dispõe sobre repasse de recursos destinados a execução

do PAGUE EXTRA para atender as escolas de Educação

Básica da Rede Estadual de Ensino, auxiliando nas ade-

quações de segurança quanto ao retorno das atividades

presenciais no contexto de calamidade pública provocada

pela Pandemia da Covid-19.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei 8.398, de 17 de outubro de 2003
Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020
Decreto nº 29556 de 24/03/2020
Decreto nº 29.989 de 18 de setembro de 2020.
Portaria nº 96, de 17 de março de 2020
Resolução nº 03 de 19 de novembro de 2019/GS/SEEC

O Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto do
Artigo 2º da Lei 8.398 de 17 de outubro de 2003, e tendo em vista atender os alunos
da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino para o retorno das aulas presenci-
ais previstas para 2021 no contexto da calamidade pública provocada pela
Pandemia da COVID-19, resolve:

Art. 1º Repassar recursos financeiros as Caixas Escolares das Escolas da Rede
Estadual de Ensino em caráter excepcional denominado de PAGUE EXTRA/PAN-
DEMIA COVID-19 para se adequarem ao protocolo de segurança sanitária em
detrimento da pandemia COVID-19.
Art. 2º Os recursos destinados ao financiamento das ações, no âmbito do Pague
Extra, serão repassados às Caixas Escolares representativas das escolas benefici-
adas para a cobertura de despesas de custeio, de forma a contribuir supletivamente
para aquisição de materiais necessários e adequações físicas  das Escolas da Rede
Estadual de Ensino para o retorno das aulas presenciais, devendo ser utilizados con-
forme manual de protocolo elaborado por este órgão, anexo da Resolução, que tem
como principais atribuições:
"Troca das "biqueiras" dos bebedouros por torneiras, para evitar contato bucal dos
usuários;
"Instalar pias com torneiras nas dependências das escolas, para que o aluno tem
acesso a lavar as mãos sempre que necessário;
"Adequações físicas necessárias para garantir a circulação natural do ar;
"Demarcações no piso e cadeiras intercaladas para manter a distância de segurança;
"Disponibilização de Dispenser de álcool em Gel nos locais de maior fluxo de pessoas.
"Sinalização visível que indique a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais 
"Fita para sinalizar o piso e isolar os espaços.
"Aquisição de produtos de higiene, limpeza (álcool 70 em gel e líquido, sabonete
líquido, toalhas de papel e outros produtos);
"Outras ações indicadas pelos protocolos sanitários advindos da OMS, SESAP-RN
e do Documento Potiguar,  e que sejam aplicáveis a realidade das escolas;
Art. 3º A assistência financeira de que trata esta Resolução correrá por conta de
dotação orçamentária consignada excepcionalmente para este fim e fica limitada
aos valores autorizados na ação específica e condicionada aos regramentos estab-
elecidos na Lei Orçamentária Anual, podendo haver novos repasses, caso seja dec-
retada nova onda da Pandemia Covid-19.
Art. 4º Eventuais rendimentos obtidos com aplicações financeiras deverão ser com-
putados a crédito da conta específica do PAGUE e podendo ser utilizado, conforme
necessidade da Unidade Escolar.
Art 5º O cálculo dos valores a serem destinados a cada Unidade Executora/Caixa
Escolar, resultará da adoção dos seguintes critérios:
I - Número de alunos matriculados em cada escola, tendo como base os dados do
SIGEDUC do ano vigente, tendo como base de cálculo a seguinte fórmula:
VT = A x B
Sendo:
VT = valor total a ser transferido
A= nº de alunos do SIGEDUC do ano vigente
B= valor per capita anual do aluno
Art. 6º O valor per capita será de R$ 10,00 (dez reais) a parcela para os alunos de
Ensino Fundamental, Médio e EJA Presencial;
Art. 7º No caso das escolas com até 100 (cem) alunos, será levado em consideração
o valor per capita vezes o número de alunos com o acréscimo de um valor fixo R$
1.500,00 (uns mil e quinhentos reais), e para as escolas de 101 a 200 alunos será
considerando o valor per capita vezes o número de alunos com o acréscimo de um
valor fixo de R$ 1.000,00 (uns mil reais),  dependendo da dotação financeira do Estado.
Art. 8º O monitoramento da implementação desses recursos na ação especifica
determinada nesta Resolução será realizado pelas Diretorias Regionais de Educação
e Cultura e Diretorias Regionais de Alimentação Escolar, observando o manual de
protocolo anexo desta Resolução.
Art. 9º As aquisições de materiais e contratações de serviços com repasses efetua-
dos a custo dos recursos determinados nesta Resolução feitos, pelas Caixas
Escolares deverão obedecer aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, a fim de garantir às referidas Unidades que
representam produtos e serviços de boa qualidade, sem qualquer espécie de favorec-
imento e mediante a escolha da proposta mais vantajosa para o erário, adotando,
para esse fim, Sistema de Pesquisa de Preços que deverá abranger o maior número
possível de fornecedores e prestadores de serviços que atuem nos ramos correspon-
dentes ao objeto a ser adquirido e/ou contratado.
Art. 10º O Sistema de Pesquisa de Preço terá como escopo ampliar a competitivi-
dade e evitar exigências que afetem a eficiência e a eficácia do processo de
aquisição de materiais e contratação de serviços, e deverá ser realizado pelas Caixas
Escolares, conforme os seguintes procedimentos:
I- Escolha/Seleção, em reunião com os membros da respectiva comunidade de cada
entidade, dos materiais a serem adquiridos, ou serviços a serem contratados, de
acordo com a finalidade do programa, para suprirem as necessidades de prevenção
ao COVID-19 das escolas que representam, devendo ser registrados em ata os pro-
dutos e /ou serviços escolhidos e os motivos que determinaram as escolhas;
II-   Afixação da cópia legível da ata, citada no parágrafo anterior, nas sedes que rep-
resentam, em local de fácil acesso e visibilidade, de modo a divulgar, em especial
para a comunidade escolar, as aquisições e contratações que serão realizadas com o
repasse destinado ao combate ao COVID 19;
III-  Realização de pesquisas de preços dos produtos e/ou serviços indicados na

referida ata nos parágrafos anteriores, junto ao maior número possível de fornece-
dores e/ou prestadores que atuem nos ramos relacionados com a natureza do pro-
duto e/ou prestadores de serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória
a avaliação de, no mínimo, 03 (três) orçamentos, a fim de evitar quaisquer favorec-
imentos e garantir a escolha da proposta mais vantajosa ao erário;
IV-   As pesquisas de preços, quando não realizadas com o número mínimo de 03
(três) fornecedores e/ou prestadores de serviços, somente serão aceitas se acom-
panhadas de justificativa circunstanciada que comprove a inviabilidade de atendi-
mento dessa exigência;
V-  No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obri-
gatoriamente, por sorteio, em ato público, para qual será convocado o conselho fis-
cal e, em se tratando da unidade escolar, o conselho escolar, devendo estar presente
no mínimo 03 (três) representantes da Caixa Escolar/Unidade Executora;
VI-  É vedada a realização de pagamentos antes da efetiva entrega de materiais e/ou
prestação de serviços.
Art. 11º A prestação de contas dos recursos recebidos no exercício será feita pela

Caixa Escolar/Unidade Executora até 30 dias após o prazo de execução, reunindo
toda a documentação comprobatória, composta dos documentos, conforme manual
de operacionalização do PAGUE, contido na Resolução nº 3 de 2019;
Art. 12º A inobservância às normas contidas no Manual de Operacionalização do
PAGUE contido na Resolução nº 3 de 2019, implicará na responsabilização admin-
istrativa, civil e penal, na forma da Lei.
Art. 13º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Getúlio Marques Ferreira
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

ANO 88                        EDIÇÃO Nº 14.842
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Getúlio Marques Ferreira 

Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC-

RN) 

 

Leideana Galvão Bacurau de Farias 

Presidente de Conselho Estadual de Educação do RN (CEE-RN) 

 

Alexandre Soares Gomes 

Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do RN 

(UNDIME-RN) 

 

Sirleyde Dias de Almeida 

Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do RN 

(UNCME-RN) 

 

Cristina Diniz Barreto de Paiva 

Secretária Municipal de Educação de Natal (SMEN) 

 

Fátima Raquel Morais 

Reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) 

 

Márcia Maria Alves de Assis 

Diretora do Instituto de Formação Superior de Professores Presidente Kennedy 

(IFESP) 

 

Alexandre Magno de Siqueira Marinho 

Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do RN 

SINEPE-RN) 

 

COORDENAÇÃO 
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GRUPO DE TRABALHO BIOSSEGURANÇA 

Arnaldo Bruno Lopes Vital (SINTE-RN) 

Catarine César de Araújo (SEEC-RN) 

Francisca Irene Martins Gomes (UNCME-RN) 

Keyson Carlos Freire da Cunha (UNDIME-RN)  

Magnólia Margarida dos Santos Morais (SEEC-RN) 

Marcos Lael de Oliveira Alexandre (SEEC-RN) 

Maria José Lima dos Santos (IFESP)  

Rute Alves de Sousa (UFRN) 

Sara Barroso de Oliveira (UERN) 

Sírlia Fernandes de Lira Bezerra (SMEN)   
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Wogelsanger Oliveira Pereira (CEE-RN) 

Yara Vitória dos Santos Costa (UEE-RN) 

 

GRUPO DE TRABALHO NORMATIVO 
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Maria Cristina Leandro de Paiva (UFRN) 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Comitê de Educação para Gestão das Ações de Combate à Pandemia 

da COVID-19 apresenta o presente Documento Potiguar com Diretrizes para 

Retomada das Atividades Escolares, com o objetivo de subsidiar a elaboração 

de protocolos com orientações normativo-pedagógicas e de biossegurança em 

todos os Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN. 

Espera-se, assim, contribuir para que profissionais da educação que 

atuam nas Secretarias de Educação do Estado e Municípios, Conselhos de 

Educação, Diretorias Regionais, Escolas, como gestores, professores, 

coordenadores, técnicos administrativos, ou ainda, como estudantes, 

familiares, sindicatos, associações e sociedade em geral, possam interagir em 

um processo de participação democrática e de diálogo na construção dos 

protocolos, definindo as condições sanitárias e pedagógicas, necessárias e 

seguras, para o retorno às atividades nas escolas.  

Colocado para consulta pública, o presente texto tem o referendo de 180 

pessoas que contribuíram na forma individual e 04 Instituições do Comitê, com 

colaborações coletivas, no período de 17 a 24 de agosto de 2020. Foram 

apresentadas propostas de modificações, supressões, reflexões e acréscimos, 

encaminhados por profissionais da educação, servidores técnicos, estudantes, 

famílias, demais profissionais e membros do próprio Comitê, profissionais da 

saúde e da sociedade em geral.  

Este documento, além da Introdução, propõe sistema de Governança e 

Gestão das Ações de Planejamento para retomada, em todas as Redes de 

Ensino e Unidades Escolares, bem como as normas educacionais que 

fundamentam a educação nacional e asseguram os princípios de qualidade e 

equidade. Está organizado, ainda, em duas partes inter-relacionadas, contendo 

eixos e diretrizes com propostas para as duas dimensões: 1) Normativo-

pedagógica; 2) Biossegurança. Finalizando, o documento apresenta 

orientações quanto à comunicação popular e comunitária, alertando para a 

ampla participação e o diálogo intersetorial e social.  
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ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 11 

1. INTRODUÇÃO 
 

A educação constitui processo complexo de interações e partilhas, em 

que sujeitos sociais e históricos se desenvolvem e crescem, contribuindo, ao 

mesmo tempo, para o avanço do processo civilizatório e de humanização no 

planeta. A educação escolar, igualmente, constrói, de forma sistemática, 

intencional e organizada, estratégias e situações de ensino-aprendizagem, 

normalmente coletivas e interativas, para que crianças, jovens, adultos e 

pessoas idosas se apropriem de saberes da ciência, da cultura e se 

desenvolvam em todas suas dimensões sociais, políticas, éticas, físicas, 

linguísticas, cognitivas, emocionais, corporal, sempre em relações 

interpessoais.  

No planejamento deste processo de retomada das atividades 

presenciais, torna-se imprescindível assegurar o direito à vida, como rege a 

nossa Carta Magna, Artigo 5ª da Constituição Federal de 1988, “[...] Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...].” O Direito à 

educação constitui um dos direitos sociais que objetiva garantir aos indivíduos 

o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições equânimes, tendo 

como princípio a igualdade entre as pessoas.   

No Brasil, esse direito está reconhecido, também, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990; na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de1996; e no 

Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024, Lei nº 13.005, de 24 de junho 

de 2014. Juntos, estes mecanismos se propõem a assegurar o acesso à escola 

pública a todos os brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil, com a 

premissa de garantir a toda criança, jovem ou adulto o acesso à educação.  

Com vistas à inclusão dos estudantes com necessidades educacionais, 

regularmente matriculados nas Redes de Ensino do Rio Grande do Norte, 

recomenda-se a observação às prerrogativas da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 
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6.949, de 25 de agosto de 2009, e da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, 

que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.  

De acordo com essa Lei, no art 8º, “é dever do Estado, da sociedade e 

da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, e [...] à educação...”, entre outros 

decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo, das leis e de outras normas 

que garantam o bem-estar pessoal, social e econômico. 

Em virtude da pandemia do Coronavírus (SARS/CoV/2) ou, como 

conhecida a doença por COVID-19, a sociedade brasileira tem buscado 

readequar-se ao novo contexto, inserindo-se a essa realidade que 

desencadeou incertezas, inseguranças e o isolamento físico para prevenir o 

contágio e a disseminação do vírus em larga escala.  

A ampla disseminação do contágio pela COVID-19 e as medidas 

sanitárias necessárias para sua contenção, como o isolamento social, a 

higienização e o uso de máscaras, adotadas em caráter emergencial e 

transitório, para o enfrentamento da pandemia, impôs a necessidade de 

suspensão das atividades presenciais nas escolas e mudanças nas práticas 

educacionais em todo o país, contrastando historicamente de como se 

desenvolvia a Educação, acompanhando a tendência mundial e as orientações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Rio Grande do Norte, a soma 

das matrículas, em todas as Redes Públicas e Privadas, aproxima-se de um 

milhão de pessoas em circulação, correspondendo a quase um terço da 

população potiguar. Por ser uma atividade que ocorre, normalmente, com 

aglomeração de pessoas, em dinâmicas coletivas que favorecem vínculos e 

contatos permanentes, a recomendação das autoridades sanitárias foi a 

suspensão das atividades presenciais nas Escolas Públicas e Privadas, desde 

18 de março de 2020. 

Esses fatos propiciaram o aprofundamento das desigualdades sociais e 

econômicas e, igualmente, uma profunda crise educacional se institui de 

maneira declarada, evidenciando para educadores, gestores, profissionais, 

estudantes, famílias e sociedade em geral, a gravidade da situação das 

escolas, em 2020, e as inúmeras incertezas e desafios que se impõem para 
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garantir o direito à educação de qualidade. Para enfrentar esse cenário, são 

requeridas ações de organização, diálogo, flexibilização, colaboração, 

corresponsabilidade e compromisso com a função socioeducativa que têm os 

órgãos e instituições, com vistas à mitigação dos muitos prejuízos gerados, 

com efetivação de medidas conjuntas entre diversos órgãos, assim como a 

colaboração entre os entes federados.  

Nesse sentido, os órgãos e as entidades educacionais que constituem o 

Comitê da Educação reuniram esforços para definir as diretrizes que orientem 

o planejamento dos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino, com vistas a 

garantir segurança e proteção aos estudantes e profissionais no retorno às 

atividades presenciais nas instituições educacionais. Desta feita, auxiliará a 

comunidade escolar a sistematizar conhecimentos científico e organizacional, 

necessários e pertinentes, no que se refere aos cuidados físicos, emocionais, 

individuais, sociais e relacionais durante e pós-pandemia.  

A dinâmica de trabalho utilizada pelo Comitê pautou-se no diálogo e na 

elaboração compartilhada, em regime de colaboração permanente entre órgãos 

e entidades públicas e privadas, municipais, estaduais e federais, 

desenvolvidos em diversos momentos de discussões em reuniões mediadas 

pelas proposições advindas dos três grupos de trabalho: biossegurança, 

normativo e pedagógico. Este Documento foi analisado, também, pelo Comitê 

de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), que o 

avaliou como adequado para orientar o retorno às atividades escolares, por 

meio da Recomendação n° 17/2020, de 09 de setembro de 2020, constituindo 

uma referência para as Redes de Ensino e Unidades Escolares do RN.  
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2. GOVERNANÇA E GESTÃO COLABORATIVA NAS AÇÕES 

DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Para garantir a ampla participação dos segmentos educacionais e 

escolares na elaboração de orientações e práticas a serem adotadas, o Comitê 

propõe estratégias de Governança e Gestão Colaborativas das ações nas 

quatro fases para o processo de planejamento institucional, execução e 

acompanhamento da retomada. Propõe, ainda, procedimentos de organização 

e de controle para, quando da reabertura das escolas, garantir que as Redes e 

Unidades de Ensino cumpram as recomendações e estejam dotadas dos 

protocolos e dos materiais para o funcionamento seguro e de proteção à vida.    

A governança das ações de planejamento institucional, seja nas Redes 

Públicas ou Privadas, deve pautar-se na gestão colaborativa e participativa, 

reunindo diversos sujeitos, instituições e representações sociais, expressando 

o esforço, para que as diretrizes e protocolos expressem o diálogo permanente, 

de construção democrática e intersetorial. 

Em breve histórico, destaca-se que, em março do corrente ano, uma 

equipe de educadores e gestores públicos criou um grupo de discussões, a 

partir da necessidade de mobilização e tomada de decisão de órgãos e 

entidades em torno da emergência da pandemia, que dirimiu acerca da 

suspensão das atividades presenciais nas escolas. Esse grupo subsidiou as 

decisões iniciais do Comitê Científico e do Governo do Estado, por ocasião dos 

diversos decretos que renovaram os períodos de suspensão de atividades. 

Gradativamente, a composição desse Grupo foi sendo ampliada, atendendo às 

preocupações e ao engajamento das instituições educacionais, relativas ao 

retorno das atividades presenciais nas escolas, com segurança e proteção à 

vida dos profissionais da educação, os estudantes e de suas famílias, 

culminando no lançamento do Comitê da Educação para Gestão das Ações de 

Combate à COVID-19.  

Instituído pelo Governo de Estado, o Comitê de Educação, por meio do 

Decreto n° 29.973, de 09 de setembro de 2010, o Comitê de Educação para 

Gestão das Ações de combate a Pandemia da COVID 1,  coordenado pela 
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Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC-

RN), composto por representações de 16 órgãos e instituições, vinculados aos 

Sistemas Estadual e Municipais, Fórum Estadual de Educação, movimentos 

sindicais público e privado, movimento estudantil, Universidades Públicas e 

Assembleia Legislativa. Constituído por três Grupos de Trabalho (GT): GT 

Biossegurança, GT Normativo e GT Pedagógico, e um plenário que 

empreenderam debates e estudos sobre documentos e diretrizes nacionais, 

internacionais e locais para dar consistência e organicidade ao texto ora 

apresentado.  

Esse Comitê tem como objetivo construir as diretrizes para orientar os 

Sistemas Estadual e Municipal de Ensino do RN na elaboração de protocolos e 

normas para o enfrentamento da crise sanitária provocada pelo Coronavírus, 

com desdobramentos e tomadas de decisões alusivas à educação, incluindo a 

retomada das atividades presenciais nos Setores Administrativos e Unidades 

Escolares do RN, de acordo com as determinações da OMS e dos Comitês 

Governamental e de Especialistas da SESAP-RN, que orientam o Governo do 

Estado.  

A Governança desse processo requer a formação, também, de 

instâncias locais, que acompanhem e traduzam as necessidades e 

preocupações em cada Sistema de Ensino, Redes e Unidade Escolar, em cada 

território. Recomenda-se, assim, que cada Secretaria de Educação Estadual e 

Municipal constitua um Comitê Setorial, com representatividade de gestores, 

profissionais da educação, de pais-mães-responsáveis, das entidades 

estudantis, de profissionais da saúde e da assistência social, dos órgãos de 

proteção aos estudantes e de outras instituições públicas ou privadas. Esse 

Comitê terá como objetivo construir os protocolos sanitários e pedagógicos, 

definidos em um Plano de Retomada Gradual às atividades da Rede, partindo 

das diretrizes contidas neste documento, acompanhando o seu 

desenvolvimento e monitorando o controle. O Plano de Retomada deve orientar 

as Redes de Ensino na adaptação das diretrizes as suas realidades, 

observando a capacidade de pessoal, física e operacional. O Comitê Setorial, 

caso seja da iniciativa pública, será nomeado mediante Portaria do titular da 

Pasta. Assim, sendo o Comitê ligado à iniciativa pública, será o responsável 
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por orientar e/ou recomendar, quando houver necessidade de tomada de novas 

decisões a serem adotadas.  

 Como desdobramento na Rede Estadual, cada Regional de Ensino 

(DIREC), juntamente com as Regionais de Alimentação Escolar (DRAE) 

constituirá uma Comissão Regional para acompanhar a elaboração do Plano 

de Retomada nas escolas sob sua circunscrição, orientando e assessorando 

cada Unidade na construção dos protocolos e ações de retomada das 

atividades pós-isolamento social.  

Cada Unidade de Ensino Estadual ou Municipal, por sua vez, constituirá 

uma Comissão Escolar, podendo ser o próprio Conselho Escolar, para 

conduzir o processo de elaboração, execução e monitoramento do Plano de 

Retomada das atividades escolares, que se desdobra em ações pedagógicas e 

administrativas relacionadas às dimensões Normativas, Pedagógicas e de 

Biossegurança deste documento. Ainda, compete a esta Comissão apresentar 

o Plano para a comunidade escolar, tornando públicas as orientações em 

locais de fácil acesso e circulação, e por meio digital.  

Na iniciativa privada, a Comissão da Educação das Unidades Escolares 

deverá estar ligada diretamente à gestão central da unidade de ensino, com 

participação da comunidade escolar e representatividade de estudantes e 

familiares.  

 A Comissão Escolar, em cada Unidade Pública ou Privada, ficará com a 

incumbência também de construir estratégias para que servidores, funcionários 

e estudantes conheçam os riscos da doença e exercitem constantemente os 

procedimentos a serem adotados por cada Unidade de Ensino para proteção 

coletiva e de cada sujeito individual. Esta Comissão também poderá ser 

constituída institucionalmente pela Direção da Escola, com ampla participação 

da Comunidade Escolar e de organizações sociais.  
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Figura 1 - Organização da Governança e Gestão Colaborativa das Ações de 

Retomada  

 

 

 

Essas instâncias de Governança são espaços de debate democrático e 

de gestão colaborativa, devendo coordenar o planejamento pedagógico das 

Redes Públicas e Privadas do Sistema Estadual de Ensino do RN. Esse 

planejamento requer antecedência nas ações com os profissionais da 

educação e funcionários técnicos, nas aquisições de materiais e na preparação 

da estrutura física e organizacional das Unidades Escolares e dos Setores 

Administrativos sob a responsabilidade de cada Rede Pública ou Privada, 

seguindo as quatro fases estruturantes e inter-relacionadas, a seguir:  
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Figura 2 - Fases para planejamento, execução e acompanhamento do Plano de Retomada das atividades nas Redes 

de Ensino e Unidades Escolares do RN  

FASES PROVIDÊNCIAS PERÍODO 

F
A

S
E

 1
 

a)  Constituição de Comitês e Comissões para elaboração de Plano de Retomada 
Gradual, com protocolos de segurança sanitária e estrutural e o Plano de Trabalho 
Pedagógico, com orientações normativo/pedagógicas para cada rede de ensino e 
unidades escolares, considerando suas características, diagnósticos e ofertas de 
ensino, entre outros aspectos. Consulta junto às famílias para a construção coletiva do 
processo do retorno. 

Até 30 dias após a 
publicação das 

Diretrizes 

b) Construção de diagnóstico da rede ou unidade de ensino, que considere: as condições 
de pessoal, com levantamento de profissionais e estudantes em grupos de risco, 
comorbidades, casos da COVID-19 na família; condições de trabalho e renda, de 
acessibilidade aos meios digitais para atividades remotas; infraestrutura físicas, 
capacidades e adequações operacionais da rede ou unidade escolar para retorno das 
atividades presenciais; processos de aquisições de materiais e equipamentos; 
adequações e readaptação da estrutura física e de transporte; outras informações. 

c) Elaboração de ações de acolhimento das equipes profissionais, e grupos de estudantes 
das diversas etapas e modalidades de ensino, com previsão de inserção gradual dos 
estudantes e de organização do trabalho pedagógico na rede e unidade escolar, de 
acordo com os Planos de Retomada e Pedagógico. 

d) Constituir um sistema permanente de organização, monitoramento e acompanhamento 
das informações coletadas no diagnóstico previsto na letra b), por escola (inclusive 
tipologia por tamanho e capacidade de oferta), segundo seu vínculo à rede, localização 
(urbana ou rural), e território, para manejo pelos comitês e comissões que compõem a 
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organização da Governança e Gestão Colaborativa das Ações de Retomada 

F
A

S
E

 2
 a) Retorno gradual dos servidores, com a organização de estratégias de formação e de 

capacitação de profissionais da educação e de funcionários terceirizados sobre as 
novas rotinas relacionais, pedagógicas, administrativas, alimentares, entre outras. Em até 10 dias após 

a publicação dos 
Planos de Retomada 
e protocolos da Fase 

1 

b) Desenvolvimento das ações de acolhimento socioemocional com as equipes 
profissionais docentes, técnico-administrativas e funcionários terceirizados, bolsistas e 
colaboradores, com previsão de atividades no teletrabalho para aqueles que fazem 
parte dos grupos de risco e apresentam comorbidades. 

F
A

S
E

 3
 

a) Retorno gradual dos estudantes, com medidas de acolhimento, de cuidado e de 
atendimento aos diversos grupos e turmas, incluído a orientação e a assistência às 
famílias, preparando a unidade escolar para lidar com as infecções e os procedimentos 
de proteção, buscando parcerias com os equipamentos públicos do território. 

Primeira semana 
após autorização do 
Governo do Estado 

b) Organização de espaços de discussões com os estudantes sobre o processo ensino-
aprendizagem no formato híbrido, com proposições sobre atividades presenciais e não 
presenciais e suas dificuldades e possibilidades de acompanhamento do Plano de 
Trabalho Pedagógico. 

Primeira semana 
após autorização do 
Governo do Estado 

c) Desenvolvimento de estratégias de revisão e de avaliação diagnóstica das 
aprendizagens desenvolvidas no período de suspensão das atividades, de acordo com 
o planejamento da escola para 2020, como orientação para o planejamento das 
atividades pedagógicas. 

Segunda semana de 
reinício das 

atividades presenciais 
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F
A

S
E

 4
 

a) Planejamento continuado das atividades pedagógicas com autonomia, diálogo 
democrático e coletivo, com a participação dos  pais/mães/responsáveis,  partindo dos 
resultados qualitativos da avaliação diagnóstica com os estudantes, no contexto dos 
níveis e etapas de ensino, para definição da retomada do ensino-aprendizagem, 
estabelecendo as aprendizagens essenciais que orientarão o currículo, com 
sistemáticas de acompanhamento e avaliação continuadas, promovendo situações de 
reforço e revisão dos objetos de conhecimentos e habilidades ainda não internalizados 
pelos estudantes. 

De acordo com 
cronograma de 

acompanhamento da 
Secretaria 

Estadual/Diretoria 
Regional/Secretarias 
Municipais/Escolas 

b) Construção de estratégias para identificação, acompanhamento e reinserção de 
crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas que não retornaram à escola, com 
atenção especial ao abandono escolar e ao insucesso das aprendizagens que geram os 
altos índices de reprovação dos estudantes, especialmente em decorrência do tempo 
sem atividades escolares presenciais e da situação de vulnerabilidade social da 
população.  

 

Assim, para o planejamento, execução e acompanhamento dessas quatro fases, devem ser observadas as normas nacionais 

vigentes para a educação, retomadas a seguir, bem como todas as dimensões, eixos e diretrizes propostos neste Documento 

Potiguar. 
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2.1 Fundamentos e princípios orientadores: normas educacionais 

vigentes  

 

Com o objetivo de orientar o trabalho das Secretarias de Educação, 

Unidades Escolares, gestores e demais profissionais, estudantes e suas 

famílias, são apresentadas normas educacionais para fundamentar a 

elaboração dos protocolos que integrarão o Plano de Retomada das 

Atividades Escolares presente neste documento, incluindo recomendações 

de cunho organizacional e pedagógico que devem ser desenvolvidas pelas 

escolas e sistemas de ensino do território potiguar.  

As normativas ressaltam a importância da elaboração de planos capazes 

de oferecer respostas educativas coerentes e efetivas para assegurar o direito 

de todas as pessoas à educação, considerando os limites impostos pela atual 

crise às condições de funcionamento das escolas no Rio Grande do Norte. 

Para dar um direcionamento unificado às alternativas surgidas, muitos 

documentos normativos foram elaborados pelo Conselho Nacional de 

Educação e pelos Conselhos Estaduais e Municipais. No plano administrativo, 

documentos com instruções gerenciais e pedagógicas foram elaborados pelo 

Ministério da Educação, pelas Secretarias Estaduais de Educação e por órgãos 

de representação de colegiados, associações e fóruns de gestores, como a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e o Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação (CONSED). Também o Ministério 

Público, em nome da sociedade civil, apresentou sua palavra orientadora. 

Assim, todos estes organismos se pronunciaram sobre a situação educacional 

desencadeada pela pandemia da COVID-19 no Brasil.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE), inicialmente através do 

Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28 de abril de 2020, e posteriormente o 

Parecer nº 9/2020, 08 de junho de 2020, tratou da Reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 

da Pandemia da COVID-19, e mais recentemente, em 07 de julho de 2020, no 

Parecer nº 11/2020, estabeleceu Orientações Educacionais para a Realização 
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de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto 

da Pandemia. Estas são instruções para subsidiar o planejamento do retorno 

às aulas.  

O Conselho Estadual de Educação, em 19 de março de 2020, logo após 

a publicação do Decreto Estadual nº 29.512, de 13 de março de 2020, que 

tratava “de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 

coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Executivo Estadual”, 

suspendendo vários serviços presenciais, publica a Nota de Orientação 

Normativa e de Procedimentos e, em 05 de abril de 2020, um documento 

mais robusto e detalhado, a Instrução Normativa nº 01/2020/CEE/SEEC-RN, 

que: “Dispõe sobre regime excepcional e transitório, de atividades escolares 

não presenciais nas instituições de ensino integrantes do Sistema Estadual de 

Educação do Rio Grande do Norte, atendendo às decisões de isolamento 

social definidas pelo Governo do Estado, com o fim de evitar e combater o 

avanço da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19)”. Na sequência, 

aprova a Instrução Normativa nº 02/2020 que dá nova redação ao parágrafo 

terceiro, do artigo terceiro da Instrução Normativa nº 01/2020. O CEE-RN 

elabora, ainda, o Parecer n° 062/CEE-RN, que trata do desenvolvimento de 

atividades não presenciais com mediação de tecnologias de comunicação e 

informação, com crianças com 6 (seis) e 7 (sete) anos que estão em turmas de 

1° e 2° anos do Ensino Fundamental, homologado pela Portaria SEI/SEEC n° 

378, de 31 de julho de 2020. 

O Ministério Público do RN, por intermédio dos Promotores de Justiça de 

Defesa do Consumidor da Comarca de Natal, em 14 de abril de 2020, traz a 

público o documento intitulado Recomendação, alinhando uma série de 

orientações ao Sistema Estadual de Ensino.  

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, igualmente, publicou 

durante esse período um conjunto de normativas por meio de Decretos e 

Portarias importantes a serem considerados como fundamentos das decisões, 

tais como: o Decreto Estadual nº 29.524, de 17 de março de 2020; Decreto 

Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020; o Decreto Estadual nº 29.634, de 

23 de abril de 2020; e o Decreto Estadual nº 29.794, de 30 de junho de 2020, 

que prorroga o prazo de suspensão das atividades presenciais nas Escolas do 
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Sistema Estadual de Ensino, até 14 de agosto de 2020. Publicou, ainda, a 

Portaria Conjunta n° 03/2020 – SESAP/SEAD, de 07 de agosto de 2020, que 

estabelece os protocolos e o cronograma de retomada da jornada de trabalho 

presencial do Poder Executivo Estadual e o Plano de Retomada dos Servidores 

Estaduais. 

Com base nos documentos normativos publicados, a SEEC, como órgão 

gestor da educação no Estado do Rio Grande do Norte, emite em 04 de maio 

de 2020, a Portaria nº 184/2020 SEEC-RN, a qual “Dispõe sobre as Normas 

para reorganização do planejamento curricular do ano de 2020, com a 

finalidade de orientar os Planos de Atividades e a inclusão de atividades não 

presenciais na Rede Pública de Ensino do Rio Grande do Norte, em regime 

excepcional e transitório, durante o período de isolamento social motivado pela 

pandemia da COVID-19”. As determinações da Portaria são transpostas, em 30 

de maio, para um documento de trabalho intitulado Normas para 

Reorganização do Planejamento Curricular, dirigido aos gestores escolares. 

E, em 22 de julho de 2020, a Portaria SEI SEEC nº 368/2020 que, tratando da 

mesma matéria, consolidou as orientações das Instruções Normativas do CEE-

RN, revogando a Portaria nº 184/2020. 

A União Nacional dos Conselhos Municipais e Educação (UNCME), em 

junho de 2020, lançou, com patrocínio da UNICEF, o Guia Educação em 

tempos de pandemia: direitos, normatização e controle social, documento 

que reúne os principais pontos de ancoragem do trabalho dos Conselhos: 

leis e normas. E orienta os Conselhos Municipais de Educação (CMEs) em 

todo o Brasil sobre como ajudar a garantir o direito à educação de crianças, 

jovens, adultos e pessoas idosas, durante o período da pandemia da COVID-

19 e na pós-pandemia. 

A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte 

(UNDIME-RN), como parte das ações de enfrentamento dos efeitos da COVID-

19 sobre o Sistema de Educação, organizou o Guia Prático para Gestores 

Educacionais: Estratégias de Aprendizagem Remota para Secretarias de 

Educação do RN em Tempos de Pandemia.  A UNICEF, em articulação com 

o Banco Mundial, por sua vez, em abril de 2020, fez circular o documento 

Marco de Ações e Recomendações para a reabertura de escolas.  
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Os documentos supracitados fazem parte do conjunto de normas e 

diretrizes educacionais que auxiliarão as Redes e Unidades de Ensino no 

processo de reorganização e readequação das atividades escolares nos 

sistemas de ensino do território potiguar, podendo ser acrescidos com outros 

documentos elaborados pelos municípios e outras instituições, em cada Plano 

de Retomada das Atividades. 
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3. DIMENSÃO NORMATIVO-PEDAGÓGICA  
 

A dimensão normativo-pedagógica apresenta diretrizes para orientar a 

organização do trabalho didático, pedagógico e curricular nas escolas públicas 

e privadas dos Sistemas Estadual e Municipal de Ensino do RN, visando à 

retomada das atividades, no momento apropriado, considerando as quatro 

fases que orientam o planejamento e acompanhamento das ações nas 

Unidades Escolares e Setores Administrativos. Essa dimensão prevê ações 

estruturadas em dois eixos de diretrizes, definidos como: a) Organização do 

Trabalho Pedagógico; b) Formação e Trabalho Pedagógico, sob a 

responsabilidade de cada Rede Pública ou Privada de Ensino. 

 

3.1. Organização do Trabalho Pedagógico 

 

Essas diretrizes preveem ações relativas à Organização do Trabalho 

Pedagógico, envolvendo a reorganização curricular, o planejamento, a 

avaliação da aprendizagem e a sistemática de acompanhamento do processo 

pedagógico para as etapas e modalidades da Educação Básica. Entende-se, 

portanto, que precisam dialogar com as orientações de biossegurança, as 

quais tratam da aquisição de materiais e preparação da estrutura física e 

organizacional das Unidades Escolares e dos Setores Administrativos para seu 

funcionamento. 

 

3.1.1. Diretrizes para reorganização curricular nas Unidades Escolares 

Para retomar as atividades escolares presenciais, as escolas precisam 

refletir sobre a realidade e os desafios que o contexto pós-pandemia impõe e 

elaborar um Plano de Trabalho Pedagógico, como parte integrante do Plano 

de Retomada das Atividades, que vise garantir o direito à aprendizagem a 

todos os estudantes, buscando estratégias para mitigar os prejuízos e as 

desigualdades aprofundadas no período de atividades não presenciais, 

decorrentes das desigualdades socioeconômicas e culturais das famílias 

potiguares, em especial, as assimetrias estabelecidas entre os estudantes nas 
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diversas Redes Públicas e Privadas. Nesse sentido, quanto à reorganização do 

currículo escolar, as escolas devem: 

• Considerar o currículo escolar como conjunto integrado e articulado de 

vivências e experiências regidas por princípios e práticas, que 

possibilitam mobilizar e ampliar os saberes dos estudantes em torno dos 

objetos de conhecimento, considerados relevantes no período de 

suspensão das atividades para o desenvolvimento de habilidades e 

competências novas, sem perder de vista o Projeto Político-Pedagógico 

da Unidade Escolar.   

• Analisar, na reorganização curricular, além dos saberes sociais e 

culturais historicamente elaborados, as experiências e vivências 

culturais e de trabalho, as relações interpessoais, de gênero, étnico-

raciais e as condições de saúde dos estudantes para elaboração de um 

Plano de Trabalho Pedagógico: a) dinâmico, com projetos pedagógicos 

que combinem aulas presenciais e aulas não presenciais, que considere 

os prejuízos de aprendizagem decorrentes do isolamento físico imposto 

pela pandemia da COVID-19; b) articulado, que utilize metodologias 

interativas, ativas e projetos interdisciplinares, de modo a impactar 

positivamente a aprendizagem dos estudantes; c) flexível, que permita 

às escolas assumirem uma abordagem inclusiva, contextualizada e 

compatível com o contexto e comunidade local, de modo a garantir os 

direitos de aprendizagem dos estudantes. 

• Apreciar, no redimensionamento pedagógico, o Documento Curricular do 

Rio Grande do Norte e as demais Diretrizes para as etapas e 

modalidades de ensino, articulando aos fundamentos e normas 

constantes no item 2.1 deste Documento.  

• Focar nas aprendizagens essenciais dos estudantes para os anos/séries 

de escolarização, definindo os objetos de conhecimentos e habilidades a 

serem desenvolvidos em ciclos de aprendizagens nas etapas e 

modalidades de ensino, envolvendo os anos letivos de 2020 e 2021.  
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• Organizar atividades de ensino que estimulem a compreensão e 

construção de objetos de conhecimento, a partir da observação, 

apreciação, mediação e interação entre os sujeitos sociais e históricos. 

• Elaborar situações de aprendizagens que assegurem a acessibilidade e 

a inclusão para as pessoas com deficiência, altas 

habilidades/superdotação, transtorno do espectro autista (TEA),  

estudantes com transtornos funcionais específicos e em situação de 

adoecimento contínuo; o acolhimento à diversidade, a fim de promover o 

atendimento aos grupos socialmente vulneráveis, às minorias sociais, 

atentando para as relações étnicos raciais e de gênero; especificidades 

dos estudantes da educação do/no campo, contemplando o território e 

os seus diversos saberes, tradições e culturas. 

• Planejar para o desenvolvimento das atividades presenciais e sua 

progressão para o ensino-aprendizado híbrido, que é a combinação do 

uso da tecnologia digital pelos estudantes (ou grupos deles) com as 

interações presenciais em sala de aula, sob a orientação dos 

professores e das professoras, com foco na autonomia e protagonismo 

do estudante. 

• Considerar que o ensino-aprendizado híbrido, ao ampliar as 

possibilidades de espaços e tempos escolares, demande a flexibilização 

da organização do trabalho pedagógico e domínio, por parte de 

professores, professoras e estudantes, de um conjunto de alternativas 

tecnológicas capazes de facilitar o processo ensino-aprendizagem. 

• Elaborar orientações com o redimensionamento do trabalho pedagógico 

que atendam às especificidades de cada etapa ou modalidade de 

ensino, com a inclusão de mediações didáticas diversas que considerem 

as características contextuais e individuais dos estudantes. 

 

3.1.2. Diretrizes para o planejamento das atividades educacionais 

O planejamento das atividades educacionais deve considerar a 

perspectiva de organização do processo ensino-aprendizagem de forma 

híbrida, com vistas a garantir a aprendizagem em espaços físicos e virtuais, e 
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tempos síncronos e assíncronos. Além de possibilitar que estudantes sigam 

interagindo de forma presencial e não presencial, o ensino-aprendizagem no 

formato híbrido vem colaborar, para que o calendário escolar 2020 seja 

efetivado nas escolas e que a carga horária definida pelos documentos 

orientadores seja cumprida. As diretrizes para o planejamento das atividades 

educacionais, apresentadas a seguir, estão desdobradas em dois grupos: 1) 

Diagnóstico Escolar e 2) Elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico. 

 

3.1.2.1. Diagnóstico Escolar 

A primeira ação efetiva da comunidade escolar para retomada às 

atividades escolares presenciais é proceder ao diagnóstico do processo 

pedagógico desenvolvido durante o período de interrupção das atividades 

presenciais, e as condições objetivas para retomada das ações escolares. O 

produto desse diagnóstico será o Relatório Final, que dará condições para a 

escolar reorganizar o trabalho pedagógico e retomar as atividades presenciais. 

Nesse sentido, as escolas devem: 

• Construir estratégias para sistematização de informações sobre os 

meios utilizados para manter os estudantes ligados à escola, as 

atividades realizadas, os professores envolvidos, os meios para 

identificar a participação do aluno e a conversão em horas das 

atividades realizadas para fins de cálculo da carga horária, bem como as 

condições de saúde dos estudantes e familiares e dos profissionais da 

escola, entre outras informações necessárias para essa retomada. 

• Elaborar Relatório Final, entendendo-o como documento síntese do 

período de suspensão das aulas presenciais, o qual apresenta o registro 

e a avaliação de todas as atividades pedagógicas não presenciais, 

realizadas durante o tempo de isolamento, tomando-o como base para o 

Plano de Trabalho Pedagógico e para fins de comprovação e 

autorização de composição de carga horária pelos profissionais 

competentes. 

• Firmar o caráter diagnóstico do Relatório Final, cuidando para que a 

contextualização das ações da unidade de ensino fique nele refletida, 

condição para que a escola possa passar ao planejamento da fase 

Documento Potiguar (8233514)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 70

Num. 67916457 - Pág. 70

Num. 10249575 - Pág. 212Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 29 

presencial, das atividades complementares virtuais e ao cômputo da 

carga horária mínima exigida para encerramento do ano letivo.  

 

3.1.2.2. Elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico 

A elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico, como parte do Plano de 

Retomada das Atividades Escolares, prevê a articulação de atividades que 

envolvem as questões relacionadas às normas, infraestrutura e às questões 

pedagógicas, implicando às escolas a: 

• Definir a retomada das aulas de forma gradual, por meio de rodízio, de 

acordo com percentual e periodicidade estabelecidos em conjunto entre 

o Sistema de Ensino e os órgãos de Saúde e Comitê de Especialistas, a 

depender do número de estudantes de cada escola, garantindo a 

segurança da comunidade escolar, de forma a organizar as turmas com 

menos estudantes por turno de funcionamento, a fim de evitar 

aglomerações no espaço escolar. 

• Considerar, para efeitos de rodízio, que o percentual a ser estabelecido 

seja em média de 30% dos estudantes, garantindo-se, igualmente, o 

quantitativo de funcionários terceirizados e pessoal de apoio adequado e 

seguro para o funcionamento da Unidade Escolar, no que se refere às 

normas de higienização e serviço de merenda. 

• Escalonar o retorno às atividades presenciais, para maior controle da 

situação e como forma de dar tempo às equipes das unidades para se 

familiarizarem com a nova organização do trabalho, sugerindo-se o 

intervalo mínimo de uma semana entre os grupamentos, conforme os 

protocolos de segurança. 

• Considerar a alternância, semanal ou quinzenal dos estudantes, sua 

redistribuição por horários, dias, turmas, ano/série, etapas e 

modalidades, o fluxo dos tempos escolares como entrada, saída, 

intervalo, merenda e os usos dos espaços pedagógicos das escolas, 

como quadra de esportes, laboratórios de ciências e informática, de 

modo a não acarretar prejuízos na aprendizagem do estudante.  
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• Indicar, conforme calendário letivo, estratégias pedagógicas para 

reposição das aulas do período excepcional e transitório de atividades 

não presenciais ou de outros eventos, observando as especificidades de 

cada comunidade escolar, do Projeto Político-Pedagógico, das etapas e 

das modalidades de ensino, com a finalidade de cumprir a carga horária 

mínima anual. 

• Assegurar a reorganização curricular, o cumprimento do calendário 

escolar e das 800 horas regulamentares para o Ensino Fundamental e 

às 1000 horas anuais para o Ensino Médio, bem como o cumprimento 

de, pelos menos, 75% da carga horária prevista nos cursos das escolas 

em regime de Tempo Integral. 

• Considerar de modo diferenciado o atendimento educativo às crianças 

da Educação Infantil, cujas atividades, para fins de cômputo de carga 

horária, acontecerão de forma presencial, acompanhado por pessoas 

especializadas (Parecer nº 5/2020/CNE/CP). 

• Adotar orientação específica para os estudantes a partir do 5º ano, que 

poderão frequentar a escola em dias alternados, por semana, 

complementados por atividades não presenciais. 

• Planejar com foco na revisão dos objetos de conhecimento trabalhados 

antes do período de suspensão das aulas, bem como de eventuais 

atividades pedagógicas realizadas de forma remota e não presencial. 

• Detalhar os objetos de conhecimento e habilidades por ano/série, 

período, segmento e componente curricular, em todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino, destacando, além do conteúdo, os canais de 

comunicação com o aluno, as estratégias didático-pedagógicas e as 

formas de acompanhamento e avaliação. 

• Considerar as necessidades dos estudantes que apresentarem 

dificuldades nos avanços da aprendizagem, o que inclui atividades não 

presenciais adaptadas para crianças, jovens e adultos em condições 

especiais de ensino, entre os quais os que apresentam altas 

habilidades/superdotação, deficiências, transtorno do espectro autista 

(TEA) e estudantes com transtornos funcionais específicos e em 
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situação de adoecimento contínuo, atendidos pela modalidade de 

Educação Especial, a partir da necessidade de cada estudante, em 

conjunto com o professor responsável pela turma e professores de 

apoio, interpretes e professores de LIBRAS, professores do Atendimento 

Educacional Especializado. 

• Organizar o processo pedagógico e as práticas curriculares com base 

em projetos e atividades interdisciplinares, considerando as 

competências socioemocionais, como a resiliência, a adaptabilidade, a 

confiança e a tolerância ao estresse e à frustração, na organização do 

trabalho pedagógico e possibilitando ampliação do currículo com 

recursos metodológicos de aprendizagem, estudos dirigidos, pesquisas, 

projetos, entrevistas, experiências, simulações, elaborando sequências 

didáticas em consonância com as habilidades e objetos de 

conhecimento por cada componente e/ou área de conhecimento. 

• Utilizar, quando possível, horários de TV aberta com programas 

educativos para crianças, adolescentes e jovens, ou o uso de vídeos 

educativos de curta duração, por meio de plataformas digitais, mas sem 

a necessidade de conexão simultânea, seguidos de atividades a serem 

realizadas, quando possível, com o acompanhamento dos pais ou 

responsáveis.     

• Estimular o uso de mídias sociais de longo alcance junto aos estudantes 

(WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, etc.) para orientar os 

estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada 

uma dessas redes sociais. 

 

3.1.3 Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem 

Como parte do Plano de Trabalho Pedagógico, as Secretarias e 

Unidades de Ensino devem definir estratégias para proceder à avaliação da 

aprendizagem dos estudantes, na ocasião do retorno às atividades escolares 

presenciais, com o objetivo de construir diagnóstico para reorganizar o trabalho 

pedagógico e dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem. Para isso, 

sugere-se às escolas:  
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• Considerar a avaliação diagnóstica e processual, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, comprometida com a 

observação e análise das aprendizagens sociais, emocionais, culturais 

dos estudantes, na perspectiva de construção de aprendizagens para 

formação de novas aptidões, interesses, capacidades e competências. 

• Construir estratégias diferenciadas de avaliação diagnóstica, de modo a 

considerar as diferenças no desenvolvimento cognitivo, social e 

emocional dos estudantes das etapas e modalidades de ensino, em 

relação aos objetos de conhecimento e habilidades oportunizados nas 

atividades pedagógicas não presenciais. 

• Construir instrumentos para avaliação diagnóstica e processual que 

contemplem as especificidades dos estudantes das etapas e 

modalidades de ensino, a natureza do ensino-aprendizagem híbrido e as 

diversas formas de ensinar/aprender, sendo coerentes com a 

abordagem dos objetos de conhecimento e habilidades propostas nas 

atividades escolares presenciais. 

• Estabelecer, a partir da avaliação diagnóstica, os objetos de 

conhecimento e habilidades essenciais para o período/ano/série escolar 

das etapas e modalidades de ensino, de modo a reorganizar o trabalho 

pedagógico. 

• Estabelecer mecanismos e critérios para avaliação do final do ano letivo 

de 2020, considerando os objetos de aprendizagem e habilidades 

efetivamente desenvolvidos pelas escolas e redes de ensino, tanto nas 

aulas não presenciais como nas atividades escolares presenciais, de 

modo a evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. 

• Considerar as ações de reorganização do calendário letivo 2020 de cada 

sistema de ensino para o estabelecimento dos cronogramas de 

avaliação escolar. 

• Dedicar especial atenção aos concluintes do 9° ano do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, incluindo os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos das duas etapas, organizando 

oportunidades de recuperação e reposição necessárias das aulas e dos 
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objetos de conhecimento, para submeterem-se a exames que lhes 

garantam o certificado de conclusão, de modo a não serem prejudicados 

em relação aos seus objetivos futuros de ingresso no mundo de trabalho 

ou de acesso ao Ensino Superior. 

 

3.1.4 Diretrizes para o Acompanhamento Pedagógico 

 

As diretrizes para acompanhamento pedagógico correspondem às ações 

que as escolas precisam desenvolver para otimizar o fluxo das atividades 

escolares, sobretudo aquelas centradas na organização do trabalho 

pedagógico e, consequentemente, na aprendizagem dos estudantes. Apesar 

dessas diretrizes estarem voltadas ao período de retomada das atividades 

escolares presenciais, faz-se necessário considerar a etapa de 

desenvolvimento das atividades escolares excepcionais e transitórias para a 

escola ter condições de construir insumos, refletir sua prática e dinamizar o 

trabalho pedagógico. Nesse sentido, as escolas devem: 

• Os sistemas de ensino devem acompanhar o processo de organização 

das escolas para a retomada das atividades, estabelecendo contato com 

os profissionais e, quando possível, com os estudantes e familiares. 

• Fazer levantamento quantitativo e qualitativo das atividades não 

presenciais para fins de comprovação da carga horária desenvolvida, 

junto às instâncias competentes na escola e nos órgãos centrais, bem 

como refletir sobre a execução das atividades e as formas mais 

adequadas, considerando a diversidade das Redes de Ensino, para 

retomar as aulas em caráter presencial. 

• Definir estratégias para diagnóstico das condições de retorno dos 

estudantes às aulas presenciais, considerando as condições 

socioeconômicas e socioemocionais em seu contexto familiar e os 

impactos da pandemia (óbitos na família, infecção pela COVID-19, 

desemprego, atendimento emergencial do poder público, condições dos 

espaços físicos de estudo no domicílio, equipamentos eletrônicos e 

conectividade) na vida desses estudantes. 

Documento Potiguar (8233514)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 75

Num. 67916457 - Pág. 75

Num. 10249575 - Pág. 217Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 34 

• Definir, no planejamento pedagógico, momentos para socialização das 

atividades desenvolvidas no ensino híbrido, da participação e frequência 

dos estudantes, e reflexão e discussão de alternativas pedagógicas face 

às dificuldades eventualmente encontradas, a fim de evitar a evasão 

escolar. 

• Elaborar estratégias para o acompanhamento do trabalho pedagógico 

das etapas e modalidades de ensino, considerando: a) o retorno às 

atividades escolares presenciais e as complexidades decorrentes; b) a 

reorganização curricular, com foco nas aprendizagens e habilidades 

essenciais; c) o ensino-aprendizagem na perspectiva híbrida; d) a 

reorganização e reordenamento do fluxo escolar; e) a reorganização dos 

tempos e espaços escolares; f) as metodologias de ensino e os recursos 

didáticos-tecnológicos coerentes com a proposição educativa; g) a 

avaliação da aprendizagem; h) o Plano de Estudos Individualizados 

(PEI), quando necessário. 

• Estabelecer diálogos entre os órgãos centrais de educação (Secretarias 

Estadual ou Municipais, Diretorias Regionais, voluntários, projetos 

sociais, instituições universitárias, Organização não Governamental, 

para o acompanhamento pedagógico das atividades desenvolvidas junto 

aos estudantes, a fim de alinhar as ações e estratégias de 

aprendizagens. 

• Fortalecer o plano de reinserção dos estudantes em situação de 

abandono, inclusive em articulação com o Programa da BUSCA ATIVA 

do UNICEF, para os casos de estudantes que não retornarem às 

atividades escolares presenciais ou estiverem em situação de evasão 

escolar, considerando as etapas e modalidades de ensino susceptíveis à 

evasão ou reprovação. 

• Construir, em cada unidade, estratégias que promovam a permanência 

do aluno na escola, recuperando a participação dos estudantes que 

porventura não estejam frequentando e analisar as causas da ausência 

junto aos familiares. 
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3.2 Formação e Trabalho Pedagógico 

Esse eixo apresenta diretrizes voltadas a atividades de apoio aos 

profissionais da educação e estudantes com ações de formação e atuação 

pedagógica, de cuidados com a saúde física e socioemocional e das condições 

de trabalho nas Unidades Escolares e nos Setores Administrativos. 

 

3.2.1 Diretrizes para formação dos profissionais/famílias/estudantes 

 

A formação e o apoio aos professores e demais profissionais são 

necessários para o olhar e atuação sensível no acolhimento das crianças, 

jovens, adultos e pessoas idosas, em suas manifestações afetivas. 

• Criação de comunidades virtuais de aprendentes, envolvendo 

estudantes, professores e familiares, a fim de que neste momento de 

pandemia os encontros possam incentivar a interação, colaboração, 

socialização, familiaridade com o manuseio das tecnologias digitais, a 

partir de recursos tecnológicos diversos.  

• Escolher e indicar um ambiente virtual para planejamento e realização 

de encontros periódicos (semanais/quinzenais/mensais) com 

profissionais da escola/famílias/estudantes, a exemplo do SIGEduc, 

Moodle, Edmodo, Google Sala de Aula, entre outros.  

 

3.2.2 Diretrizes para apoio socioemocional aos profissionais, estudantes e 
famílias 

Todo o esforço de atenção socioemocional em contexto educacional tem 

como objetivos primordiais, em primeiro plano, preservar a vida e a dignidade 

humana e, aliado a esse plano, o direito à educação, podendo ser tomada 

como desafio, a mitigação quanto aos riscos do abandono, do desinteresse 

pela aprendizagem e da evasão escolar. Cabe, portanto, que as instituições 

exerçam sua função social, somando forças por meio do estabelecimento de 

parcerias interinstitucionais, da aproximação entre teorias e práticas e de 

iniciativas colaborativas, para que, assim, possam atravessar os períodos de 

incertezas, propondo novos modos de fazer educação. A partir do exposto, 

Documento Potiguar (8233514)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 77

Num. 67916457 - Pág. 77

Num. 10249575 - Pág. 219Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 36 

seguem algumas sugestões e recomendações às escolas, instituições e redes 

de ensino: 

 

• Criar estratégias de comunicação, com mensagens de cunho acolhedor 

a serem divulgadas por meio das redes sociais e veículos diversos de 

comunicação, antes do retorno às aulas e/ou atividades presenciais. 

• Realizar pesquisas ou enquetes direcionadas especificamente aos 

profissionais de educação, estudantes e familiares, antes do retorno às 

aulas presenciais para saber quais são as preocupações, expectativas e 

dúvidas da comunidade escolar, de modo a construir dados para o 

planejamento de estratégias de acolhimento na dimensão 

socioemocional. 

• Estabelecer parcerias com profissionais, órgãos oficiais que se ocupam 

da Educação, órgãos especializados em biossegurança e em saúde 

geral e mental/emocional, para que haja colaboração no processo de 

acolhimento na retomada das atividades escolares, sob a forma de 

orientação, de formação ou de intervenções pontuais, segundo as 

necessidades apresentadas pela unidade escolar, instituição ou rede de 

ensino. 

• Manter a comunicação frequente com os estudantes e familiares, bem 

como com os docentes e profissionais da educação que, por condições 

específicas de saúde e/ou pelos acometimentos provocados pela 

COVID-19, não puderem retornar às atividades presenciais e híbridas. 

• Elaborar, quando possível, estratégias intersetoriais a partir da 

discussão entre equipes da saúde e assistência social para o 

acolhimento emocional dos estudantes, ou quando as unidades, 

instituições ou redes de ensino tiverem em seu quadro de colaboradores 

funcionários e/ou profissionais qualificados nas áreas de Assistência 

Social, Gestão de Pessoas, Educação Socioemocional, Psicologia ou 

Psicopedagogia, para acolher as demandas dos estudantes e dos 

profissionais de educação. 
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• Elaborar protocolos que apresentem intervenções, as quais se 

caracterizem como acolhimento emocional dos estudantes e 

profissionais da educação. 

• Organizar espaços de escuta para os profissionais e estudantes, com 

relatos e conversas, no retorno presencial, garantindo o padrão de 

segurança para as socializações e reflexões sobre o que aprenderam 

nesse tempo de isolamento, em especial, aqueles que precisarão de 

uma atenção individualizada. 

• Planejar atividades para crianças, jovens e adultos, inseridos em grupo 

de risco, acometidos de comorbidades ou em situação vulnerável, caso 

não retornem às aulas presenciais, enquanto perdurar o contexto de 

pandemia, para a continuidade da aprendizagem e a consequente 

avaliação sob a perspectiva dos casos excepcionais, assegurando-lhes 

o direito à educação e ao cuidado com a saúde. 

• Acompanhar a formação em serviço e organização do trabalho 

pedagógico, para mitigar a tensão e ansiedade dos docentes e 

profissionais da educação, contribuindo, consequentemente, para o 

equilíbrio socioemocional dos referidos educadores.  

• Inserir, nas pautas formativas da escola, momentos de acolhimento e 

reintegração social para toda comunidade escolar, como forma de 

superar as consequências (socioemocionais, de ensino e aprendizagem) 

causadas pelo período de isolamento social. 

 
3.2.3 Diretrizes para formação profissional, atuação e condições de trabalho 

dos trabalhadores da educação. 

• Alfabetização e letramento digital dos professores para desenvolvimento 

de novas metodologias, de acordo com a diversificação dos tempos 

(síncronos e assíncronos) e espaços (físicos e virtuais) de 

aprendizagem.Formação para os professores acerca da organização do 

trabalho pedagógico, atendendo às orientações curriculares, 

planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação da 

aprendizagem. 
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• Promover situações formativas para contribuir com o domínio, por parte 

dos professores e professoras, do conjunto de alternativas tecnológicas 

capazes de facilitar os processos de ensino e aprendizagem que dão 

substância a essa perspectiva, frente às respostas ao processo de 

pandemia. 

• Priorizar na formação continuada de professores e funcionários, a 

preparação científica, operacional e socioemocional para o 

enfrentamento das situações excepcionais na atenção as crianças e 

respectivos familiares, como também a preparação da equipe para a 

administração logística da escola. 

• Planejar estratégias que contribuam para o fortalecimento dos vínculos 

afetivos com as crianças e familiares, bem como orientações de caráter 

eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizar com 

as crianças em casa. 

• Garantir a jornada contratual dos trabalhadores de educação, de modo a 

não permitir jornadas de trabalho excessivas, que sobrecarreguem os 

profissionais, acarretando-lhes desgastes físicos e mentais. 

• Garantir a realização das hora-atividades dos professores para o 

planejamento do trabalho pedagógico, de preparação de materiais 

didático e correção das atividades dos estudantes.  

• Respeitar o direito de imagem e direito à privacidade do corpo docente e 

discente, na realização da atividade nos momentos não presenciais, por 

meio digital e tecnológico. 

• Solicitar consentimento prévio e expresso de docentes para a produção 

de atividades acadêmicas, a ser difundidas em plataformas virtuais 

abertas, em que sejam utilizados dados pessoais (imagem, voz, nome) 

ou material pedagógico produzido pelo profissional. 

• Garantir as condições de trabalho necessárias e adequadas para a 

proteção dos trabalhadores com comorbidades ou que são do grupo de 

risco, em especial, assegurando-lhes o teletrabalho, respeitando as 

normas do serviço público e trabalhistas. 
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4. DIMENSÃO DA BIOSSEGURANÇA  
 

A dimensão da biossegurança deste documento, em conjunto com o 

Plano de Trabalho Pedagógico, observará as recomendações das orientações 

normativo-pedagógicas apresentadas anteriormente, bem como as orientações 

da OMS, do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), da Sociedade Brasileira de Pediatria, entre outras referências.  

Esta dimensão está organizada em três eixos, para apresentação do 

conjunto de diretrizes com orientações para os protocolos, quais sejam: a) 

elaboração dos protocolos de segurança nas Unidades de Ensino; b) ações 

preventivas, rotinas administrativas e condições de trabalho; c) etapas de 

retorno para retomada das atividades escolares. 

 

4.1 Segurança nos ambientes e equipamentos 

Neste eixo, serão apresentadas as diretrizes para adequações dos 

espaços físicos das Unidades de Ensino, incluindo realocação de mobiliário, 

recursos de sinalização, instalação de barreiras, entre outras adaptações, 

ilustradas nos Anexos A e B deste documento.  

Recomenda-se a desinfecção dos ambientes escolares pelos 

profissionais e entidades competentes, antes do início das atividades 

presenciais.  

Deverá ser estabelecida a plena comunicação entre os órgãos 

responsáveis pela aquisição dos insumos, para assegurar o fornecimento de 

todos os itens necessários ao retorno seguro da modalidade presencial de 

ensino. As Unidades de Ensino devem ser responsáveis pelo levantamento e 

solicitação desses materiais às entidades competentes. 

A seguir, estão apresentadas as medidas propostas por tipo de área, 

nas Unidades de Ensino. 

4.1.1 Áreas comuns e acessos 

Para os fins deste documento, consideram-se como áreas comuns, os pátios, 

centros de convivência, corredores e demais locais de circulação coletiva. Para 

estes ambientes, recomenda-se a adoção das medidas a seguir:  

Documento Potiguar (8233514)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 81

Num. 67916457 - Pág. 81

Num. 10249575 - Pág. 223Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 40 40 40 

Figura 3 - Medidas aplicáveis às áreas comuns e acessos. 
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In tempore 

Será responsabilidade das instituições: 

• Fornecer máscaras de tecido a todos os membros da comunidade 

escolar, em número de pelo menos três unidades por pessoa. 

• Observadas as cláusulas contratuais, fornecer todos os equipamentos 

de proteção individual necessários aos profissionais que atuem nas 

escolas, incluindo o pessoal terceirizado, mediante comunicação, neste 

último caso, com as empresas prestadoras de serviços terceirizados. 

 

4.1.1.1 Salas de aulas 

Este item apresenta o conjunto de requisitos necessários à permanência 

segura de estudantes e professores em sala de aula. Cada Unidade de Ensino 

deve avaliar a realidade local e planejar a utilização desses espaços, de modo 

a atender o máximo de requisitos indicados.  

Na impossibilidade do atendimento de um ou mais critérios por motivo 

de inadequação de infraestrutura física ou por quaisquer outros motivos não 

sanáveis, convém avaliar a possibilidade da adaptação de outros espaços para 

a viabilização do ensino presencial, como quadras de esportes e demais 

ambientes ao ar livre. 
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Figura 4 – Medidas aplicáveis às salas de aula. 
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4.1.1.2 Laboratórios  

 

Os laboratórios devem observar as medidas preventivas à transmissão 

da COVID-19, mantendo-se a devida cautela quanto ao uso de substâncias 

químicas e/ou a adoção de procedimentos eventualmente incompatíveis com a 

natureza dos componentes neles presentes ou das atividades ali 

desenvolvidas. Para que as atividades nos laboratórios sejam desempenhadas 

com segurança, as Unidades de Ensino devem adequar suas instalações. 

Figura 5 – Medidas aplicáveis aos laboratórios. 
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4.1.1.3 Refeitórios, cantinas e demais locais destinados à alimentação. 

Os espaços coletivos e de maior circulação como refeitórios e cantinas devem redobrar os cuidados com a limpeza. Neste 

sentido, orienta-se:  

Figura 6 – Medidas aplicáveis aos refeitórios. 
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4.1.1.4  Cozinhas 
 

Figura 7 – Medidas aplicáveis às cozinhas.  
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4.1.1.5 Bibliotecas 
 

Figura 8 - Medidas aplicáveis às bibliotecas. 

 
 
 
4.1.1.6 Setores administrativos e salas de reunião 

 
Figura 9 - Medidas aplicáveis aos setores administrativos e salas de reunião. 
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4.1.1.6 Bebedouros coletivos 
 

Figura 10 -  Medidas aplicáveis aos bebedouros coletivos. 
 

 
 

4.1.1.8 Banheiros coletivos 
 

Figura 11 – Medidas aplicáveis aos banheiros coletivos. 
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4.1.1.9 Parques, salas de jogos e locais de recreação. 

 
 

Figura 12 – Medidas aplicáveis aos parques, salas de jogos e locais de 
recreação. 
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4.1.1.10 Material de higiene e segurança da Unidade de Ensino 

Este item apresenta os insumos mínimos necessários à implementação das 

medidas de segurança propostas neste documento. Recomenda-se a busca de 

parcerias com órgãos ou instituições fornecedoras destes materiais em 

condições mais acessíveis às unidades governamentais interessadas, visando 

à economicidade, agilidade e eficiência na obtenção destes materiais. 

a) Água potável; 

b) Sabão/detergente; 

c) Álcool 70% líquido; 

d) Água sanitária; 

e) Panos descartáveis para a limpeza de superfícies; 

f) Pias provisórias; 

g) Fita adesiva de demarcação/sinalização do piso e das superfícies, em 

PVC;  

h) Divisórias de material transparente para mesas e balcões onde haja 

atendimento ao público; 

i) Divisórias para separação de fluxos de entrada/saída das unidades. 

 

4.1.1.11 Material básico de higiene e segurança para uso coletivo  

a) Termômetro digital a laser; 

b) Tapetes com solução desinfetante; 

c) Dispensadores de sabonete líquido e álcool em gel; 

d) Porta papel toalha; 

e) Lixeira com tampa e acionamento por pedal. 

 

4.1.1.12 Material básico de higiene e segurança para uso individual (EPI’s) 

a) Máscaras não profissionais de tecido, que deverão ser trocadas, no 

mínimo, a cada 3 horas;  

b) A combinação ideal de materiais para máscaras de tecido não cirúrgicas 

deve incluir três camadas: 1) uma camada mais interna feita de material 

hidrofílico (por ex., algodão ou misturas de algodão); 2) uma camada 

mais externa feita de material hidrofóbico (por ex., polipropileno, 

poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação 
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externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 3) uma camada 

intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como 

polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração ou 

reter gotículas; 

c) Protetor facial total (face shield) para uso por profissionais que 

permaneçam nas entradas das unidades, no processo de aferição da 

temperatura das pessoas; 

d) Kits com utensílios de alimentação e ingestão de água de uso individual 

(pratos, copos, talheres); 

e) Equipamentos de utilização privativa dos profissionais de limpeza e 

conservação dos espaços: óculos incolor de proteção, máscaras 

profissionais descartáveis, uniforme completo composto com camisa de 

mangas compridas e calças compridas, calçado de segurança com 

solado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex de cano 

longo e outros que venham a ser necessários, a depender da natureza 

das atividades exercidas. 

 

4.2 Ações preventivas, rotinas administrativas e condições de trabalho 

 

Estas ações de prevenção e reorganização das rotinas e condições de 

trabalho são fundamentais e devem ter a atenção redobrada e a sensibilidade 

dos Comitês e Comissões, definidos no item 2. Governança e Gestão 

Colaborativa das Ações de Planejamento. É preciso compreender a 

necessidade de cada Rede de Ensino ou Unidade Escolar e mobilizar cada 

Comitê Setorial ou Comissão Escolar para elaborar, executar e acompanhar os 

Planos de Retomada às aulas, pós-pandemia, incluindo o Plano de Trabalho 

Pedagógico, partindo das diretrizes contidas neste Documento Potiguar, 

elaboradas com a representatividade de diversos segmentos, assim como, 

orientar as Unidades de Ensino na adaptação do plano às suas realidades, 

observando (sua) a capacidade física e operacional. 

É importante reafirmar a responsabilidade de cada Rede ou Unidade de 

Ensino na Coordenação de um grupo responsável para construção desses 

Planos de Retomada às atividades e monitorá-las, garantindo o cumprimento 
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das mesmas. Ainda, compete a este grupo apresentar o plano à comunidade 

escolar em linguagem apropriada, constando os protocolos de retorno às aulas: 

protocolo específico para acompanhamento dos estudantes em grupo de risco, 

bem como as ações em caso de aluno ou servidor apresentar sintomas da 

COVID-19, protocolos de higiene, além das adaptações do calendário escolar, 

cronograma de retorno, cronograma de revezamento de horários, rotina de 

entrada na escola e de distribuição de merenda, cancelamento de eventos e 

outros temas importantes da comunidade escolar. 

Após a criação dos Comitês, é necessário garantir que funcionários e 

estudantes conheçam os riscos e os procedimentos adotados por Unidade de 

Ensino, com participação colaborativa da comunidade escolar, na gestão das 

ações de retomada das atividades.  

 Convém enfatizar a necessidade de constante atenção às orientações 

das autoridades sanitárias e a consideração ao contexto epidemiológico e 

socioeconômico local, para que as redes promovam adaptações cabíveis nos 

respectivos protocolos de retomada das atividades presenciais de ensino. 

  

4.2.1 Diretrizes para medidas coletivas 

 

4.2.1.1 Medidas coletivas 

 

• Recomenda-se a realização de levantamentos de dados para a triagem dos 

indivíduos aptos para a retomada das atividades presenciais, de acordo 

com os requisitos estabelecidos pelas autoridades de saúde competentes. 

• Indica-se a testagem de saúde dos indivíduos que preencham as condições 

de saúde para o retorno presencial, antes da liberação para esta 

modalidade.  

• A entrada dos estudantes e profissionais que atuam na escola somente 

deverá ser autorizada após higienização de todos os espaços, sendo 

necessária a limpeza contínua. 

• Adoção do regime de escalonamento dos horários de entrada, saída, 

intervalos e almoço de estudantes, de modo a evitar aglomerações. 

Documento Potiguar (8233514)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 93

Num. 67916457 - Pág. 93

Num. 10249575 - Pág. 235Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 52 

• Adoção de escalas de revezamento presencial entre trabalhadores e entre 

estudantes, dentre os que tenham condições de saúde para esta 

modalidade de atividade, de modo a reduzir o quantitativo de pessoas 

simultaneamente nos espaços escolares. 

• Será obrigatória a utilização de máscaras faciais para a entrada e 

permanência de todas as pessoas nas dependências das Unidades 

Escolares. 

• É obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as 

pessoas em todos os espaços da escola. Distanciamento de 2m (dois 

metros) entre pessoas sem máscara em casos específicos (ex.: refeitório). 

• A utilização de máscaras será obrigatória. Nas situações seguintes, 

dispensa-se o uso de máscaras: crianças até dois anos de idade, pessoas 

com problemas respiratórios, pessoas em estado inconsciente, 

incapacitadas ou incapazes de colocar ou retirar a máscara sem auxílio de 

outrem. 

• Na educação infantil, o distanciamento deve ser adotado sempre que 

possível, tendo em vista a necessidade de interação nesta etapa de ensino. 

É extremamente necessário reforçar todas as medidas de higiene, controle 

e cuidados com a saúde, de forma contínua. 

• Observando o porte e as condições estruturais da Unidade de Ensino, 

verificar a possibilidade de o lanche ser servido em sala de aula após 

higienização das mãos dos estudantes, com a supervisão do professor ou 

de um funcionário. 

• Na inviabilidade da medida anterior, estabelecer quantitativo máximo de 

estudantes/turmas a usufruir do mesmo horário de intervalos, de maneira a 

assegurar a manutenção do distanciamento social. 

• Estabelecimento de rotinas de lavagem periódica das mãos por todos os 

presentes nos espaços escolares, mantendo-se uma frequência mínima de 

uma lavagem a cada 03 horas. 

• Recomenda-se a organização de horários de entrada e saída, para que os 

recreios ocorram com revezamento de turmas, em horários alternados. 
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• Orienta-se a suspensão de eventos nos espaços físicos da escola, tais 

como: seminários, palestras, competições e assembleias, que aglomerem 

ou que quebrem o distanciamento social. 

• Manter os ambientes bem ventilados, com as janelas e portas abertas, 

sempre que possível. 

• As aulas de Educação Física devem ser ministradas, preferencialmente, ao 

ar livre, mantendo o distanciamento social, devendo ser considerada a 

situação estrutural para higienização pessoal, sendo pensado também em 

alternativas como: contraturno e utilização dos últimos horários do turno. 

• O profissional da Educação Física deverá adaptar as aulas práticas que 

necessitem, visto a minimizar riscos de contaminação. 

• Toda a comunidade escolar deve ser conscientizada pela Unidade de 

Ensino por meio de cartazes, vídeos, dentre outros, sobre as medidas 

preventivas adotadas nos procedimentos e protocolos recomendados para 

evitar a contaminação por COVID-19. 

• É essencial que a escola saiba quais estudantes e profissionais que estão 

no grupo de risco. Para isso, recomenda-se que cada Unidade de Ensino 

realize levantamento através de enquete, de questões básicas como:  

1. O aluno/profissional é do grupo de risco? Qual?  

2. O aluno/profissional teve COVID-19?  

3. Quantas pessoas residem na mesma casa que o aluno/profissional? 

4. Dentre as pessoas que residem na mesma casa que o 

aluno/profissional, quantas tiveram COVID-19? 

• Após o levantamento das pessoas (estudantes e profissionais da Unidade 

de Ensino) em grupo de risco, é preciso estabelecer ações específicas 

(pedagógicas e laborais) para as mesmas realizarem as atividades 

remotamente. 

• Limitar a presença de pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa na 

Instituição de Ensino, devendo a entrada ser autorizada por alguém da 

equipe gestora. 

• As Unidades de Ensino precisam articular-se com as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e Centro 
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de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) mais próxima, 

para em conjunto, desenvolver procedimentos de encaminhamento para 

estudantes sintomáticos e/ou com necessidade de acompanhamento 

socioemocional. 

• Especificamente para o ensino público, recomenda-se que a rede trace 

estratégias sobre a distribuição de merenda para aqueles que estiverem em 

aulas não presenciais. 

 

4.2.1.2 Medidas preventivas individuais 

 

Este tópico visa orientar os gestores das Redes de Ensino em relação 

aos cuidados voltados para os indivíduos que formam a comunidade escolar. 

Salienta-se a necessidade de que cada unidade efetue o planejamento prévio e 

a adaptação dessas medidas a sua própria realidade. Com isto, busca-se 

atingir as melhores práticas e condições para o futuro retorno das atividades 

presenciais. 
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Figura 13 - Fluxo de medidas preventivas individuais. 
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4.2.1.3 Diretrizes para uso do transporte escolar 
 

Figura 14 – Diretrizes para os transportes escolares. 
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4.2.1.4 Atividades laborais  
 

 
Figura 15 – Medidas preventivas nas atividades laborais. 
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4.2.1.5 Higienização dos ambientes e equipamentos 

 

Figura 16 – Medidas de higiene geral. 

 

 
 

4.2.1.6 Equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

 

a) Máscaras descartáveis ou de tecidos; 

b) Protetor facial total do tipo “face shield”; 

c) Luvas descartáveis; 

d) Avental; 

e) Óculos de proteção incolor (alternativo ao protetor facial total). 
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4.2.1.7 Capacitação dos profissionais da educação 
 

Figura 17 – Orientações para capacitação. 

 
 
 
 

4.2.1.8 Grupos de risco (comorbidades) 

As informações disponíveis atualmente pela OMS apontam que o vírus 

pode causar sintomas leves e semelhantes aos da gripe, além de doenças 

mais graves. Com base nos dados atuais, 40% dos casos parecem ter doença 

leve; 40% doença moderada; 15% parecem progredir para doença grave; e 5% 

ficam em estado crítico. Pessoas idosas e com condições de saúde pré-

existentes (pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou 

diabetes) parecem desenvolver doenças graves com mais frequência do que 
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as outras. São considerados dentro do grupo de risco, além dos casos 

previstos no Decreto Estadual nº 29.548/2020 e pelos documentos emitidos 

pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD): 

 

• Maiores de 60 anos  

• Cardiopatas  

• Diabéticos  

• Doentes respiratórios crônicos  

• Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)  

• Imunossuprimidos  

• Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade 

imunológica 

• Gestantes  

• Puérperas 

• Obesos 

• Tabagistas  

 

4.2.1.9 Medidas de controle de caso na unidade de ensino e 
exposição a situações de risco.  

 
Figura 18 – Medidas de controle. 
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4.3 CRITÉRIOS E ETAPAS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 

ESCOLARES 

 

4.3.1 Diretrizes para retomada das atividades presenciais 

 

Com base nos documentos referenciais, bem como nas Diretrizes 

Normativo-Pedagógicas, atendendo à legislação e recomendações dos órgãos 

de controle sanitário, cada Unidade de Ensino deverá construir seu plano de 

retomada das atividades presenciais, respeitando as etapas de planejamento, 

aquisição de material, bem como organização para funcionamento, para que só 

após autorização de órgão competente local, a unidade inicie as atividades, de 

forma gradual, sendo recomendadas as etapas descritas no Item 4.3.2. 

 

4.3.1.1 Critérios para retomada das aulas 

a. Seguir as orientações técnico-científicas do Comitê Científico, 

observando-se as condições adequadas relacionadas à normatização dos 

aspectos de biossegurança; 

b. Receber grupos de alunos de forma gradual, considerando o percentual 

estabelecido para o retorno; 

c. Gradativamente, aumentar a presença de alunos nos espaços escolares, 

observando-se criteriosamente a taxa de contágio do município, menor ou igual 

a 1, como também a disponibilização de pelo menos 30% dos leitos de 

UTI/COVID-19 do Estado; 

d. Organizar o processo ensino-aprendizagem de forma híbrida, aulas 

presenciais e não presenciais, seguindo as orientações relacionadas à 

reorganização curricular oriunda das Secretarias de Educação; 

e. Em caso de contaminação de aluno ou qualquer outra pessoa que transite 

no espaço escolar, observar o período mínimo de afastamento – 14 dias, 

mantendo atenção contínua sobre novos possíveis casos, não se demorando a 

tomar as medidas cabíveis com os órgãos da saúde aptos aos cuidados; 

f. Orienta-se que o retorno dos alunos siga uma gradação do maior para o 

menor, considerando que o jovem ou adulto apresentam maior compreensão 
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dos cuidados necessários a serem tomados, como também têm maior 

autonomia de seguir as orientações dos professores quanto ao ensino-

aprendizagem. 

 

4.3.2 Diretrizes para as etapas de retorno 

 

4.3.2.1 Instituições autônomas de nível superior, técnico e tecnológico. 

As instituições enquadradas nesta categoria deverão elaborar os 

próprios planos de retomada de atividades e protocolos de segurança, 

fundamentados nas diretrizes deste Documento. Antes do efetivo retorno das 

atividades presenciais, estas instituições deverão encaminhar cópias dos 

respectivos planos e protocolos de segurança à Secretaria de Estado e à 

Secretaria Municipal de Educação para conhecimento e acompanhamento. 

As Secretarias Estadual e Municipais de Saúde também deverão ser 

comunicadas para o devido acompanhamento deste retorno. 

Transcorridos 14 dias desta etapa inicial, sem que haja agravamento nos 

índices de saúde do Estado e do Município onde a instituição está localizada, 

recomenda-se dar início à etapa posterior. 

 

4.3.2.2 Ensino médio e profissionalizante.  

 

Vencida a etapa de retorno anterior, sem agravamento das condições de 

saúde a nível estadual e municipal, recomenda-se a retomada de atividades da 

etapa de ensino médio e profissionalizante da Educação Básica, observadas as 

diretrizes deste Documento.  

As instituições que não disponham de ensino nos níveis elencados no 

item 4.3.2.1, deverão aguardar a conclusão da etapa anterior para o início das 

próprias atividades. 

 

4.3.2.3 Ensino fundamental anos finais (6° ao 9° ano) e iniciais (1° ao 5° ano). 

Vencida a etapa anterior sem agravamento das condições de saúde a 

nível estadual e municipal, recomenda-se a retomada de atividades de ensino 

nos níveis finais (6º ao 9º ano), observadas as diretrizes deste Documento.  
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Transcorridos 14 dias desta etapa inicial, sem que haja agravamento nos 

índices de saúde do Estado e do Município onde a instituição está localizada, 

recomenda-se dar início à etapa posterior, do Ensino Fundamental anos iniciais 

(1° ao 5° anos).  

 

4.3.2.4 Educação infantil  

 

Recomenda-se que o retorno das atividades presenciais na educação 

infantil ocorra de forma gradual, respeitando as especificidades de cada faixa 

etária, que corresponde às crianças de 0 a 5 anos, sendo oferecida a creche 

para crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. 

Orienta-se que seja avaliada, antes do início desta etapa, a situação 

epidemiológica no Município onde a escola esteja localizada e a situação dos 

Municípios em seu entorno.  

Orienta-se, ainda, que o ensino presencial nas etapas de creche e 

berçário seja retomado 14 dias após o início das atividades presenciais do nível 

de pré-escola e somente se não houver agravamento da situação 

epidemiológica local. Outro requisito a ser respeitado antes da retomada do 

ensino na educação infantil é a disponibilidade mínima de 30% dos leitos de 

UTI Pediátrica no Estado ou Município. 

 

4.3.3 Espaços administrativos: secretarias, diretorias regionais e unidades de 

ensino. 

Os Setores Administrativos deverão ser os primeiros a adotar o retorno 

das atividades presenciais, na terceira fase prevista na Governança deste 

Documento Potiguar, haja vista que os profissionais desses setores são 

responsáveis pela organização administrativa para funcionamento dos espaços 

escolares, atendendo às seguintes recomendações:  

• Incentivar a vacinação contra a gripe, seguindo orientações das 

autoridades sanitárias, para facilitar a diferenciação do diagnóstico da 

COVID-19. 

• Os profissionais devem ter ciência sobre os cuidados de prevenção fora 

do espaço de trabalho.  
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• No caminho ao local de trabalho, se possível, ter sempre um recipiente 

com álcool em gel 70%, ou outro produto devidamente aprovado pela 

ANVISA, para higienização das mãos. 

• Ao chegar ao local de trabalho, deixar os pertences em um local seguro 

e higienizar as mãos. 

• A máscara é de uso obrigatório, exceto nos casos ressalvados no item 

4.2.1.1 deste Documento. Recomenda-se, também, o uso de máscaras 

do tipo face shield.  

• É proibido emprestar ou usar máscaras de outras pessoas. 

• Orientar sobre novas rotinas de proteção aos trabalhadores com maior 

risco de desenvolver quadros graves da COVID-19. 

• É obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre 

as mesas. 

• Computadores e/ou superfícies das mesas que venham ser 

compartilhado em contra turno, deverá ser higienizado antes do uso. 

• O acesso de pessoas às salas e ambientes administrativos deve ser 

controlado, inclusive, com aferição de temperatura corporal das pessoas 

que desejem entrar, utilizando termômetro digital. 

• Manter abertas as janelas e portas, a fim de possibilitar maior circulação 

de ar. 

• Proibir a formação de rodas de conversas presenciais. 

• Orientar os trabalhadores a solicitar ajuda caso estejam se sentindo mal, 

sobretudo, se sentirem febre, tosse ou falta de ar.  

• Realizar estudos sobre a recomposição e o dimensionamento da força 

de trabalho para a instituição, sobretudo, para prevenir a intensificação 

das jornadas de trabalho em áreas estratégicas dos planos locais. 

• Os trabalhadores no grupo de risco não retornarão, devendo manter 

suas atividades de forma remota. 

• Em caso de suspeita, o profissional deverá buscar atendimento na 

Unidade Básica de Saúde mais próxima. Caso confirmada a suspeita 

para COVID-19, informar ao superior para que os profissionais que 
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mantiveram contato com pessoas acometidas pela doença sejam 

afastados por 14 dias. 

• Estado e Municípios deverão dispor de teste do tipo RT/PCR (swabs), 

sorológico e ou teste rápido em suas unidades de saúde.  

 

4.3.4 Diretrizes para o monitoramento da saúde após retorno das 

atividades escolares 

 

4.3.4.1 Medidas de controle diante do surgimento de caso suspeito da 

COVID-19 

 

• Quando um membro da comunidade escolar apresentar sintomas 

gripais, como tosse, febre, cansaço, dor no corpo e dor de cabeça ou 

dor de garganta, durante ou após a permanência na unidade escolar, 

deverá haver o afastamento imediato das atividades.  

• O gestor da unidade deve buscar informações diárias da evolução dos 

sintomas junto aos familiares da pessoa enferma, assim como, 

acompanhar o estado de saúde das demais pessoas da Unidade 

Escolar que com ele tiveram contato.  

• O portador dos sintomas só deverá retornar às atividades presenciais 

após autorização médica. 

• A Unidade de Ensino deverá informar à Secretaria, Diretoria Regional ou 

Unidade Básica de Saúde os casos suspeitos da COVID-19, para que as 

instituições de controle de saúde adotem medidas de acompanhamento. 

Cabe à escola recomendar à unidade básica mais próxima ou 

referenciada para consulta, testagem ou tratamento, dada a condição de 

saúde que se apresente. 

• As Secretarias e Unidades de Ensino devem monitorar, por meio das 

orientações mencionadas no item 4.2.1.9, estudantes e profissionais que 

estejam inseridos em atividades presenciais, a fim de prevenir quaisquer 

contágios. 
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• O sistema público de saúde deverá dispor de testagem para casos 

suspeitos, que sejam considerados no atendimento clínico COVID-19, 

sendo estudantes e profissionais da educação testados, mediante 

critério técnico. 

 

 

 

4.3.4.2 Medidas de controle diante da confirmação de caso da COVID-19 

• O indivíduo diagnosticado com COVID-19 deve ser imediatamente 

afastado das atividades presenciais. 

• Os profissionais que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com 

COVID-19 deverão ser notificados pelo órgão de saúde local, a cumprir 

quarentena domiciliar de 14 (quatorze) dias, independentemente de 

aparecimento de sintomas, mantendo a rotina de trabalho remoto, 

sempre que possível. 

• Os estudantes que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com 

COVID-19 deverão cumprir quarentena domiciliar de 14 (quatorze) dias, 

independentemente de aparecimento de sintomas, sendo-lhes 

disponibilizadas atividades não presenciais durante o período de 

afastamento. 

• Recomenda-se que a escola tenha um espaço reservado e apropriado 

para a situação em que haja adoecimento de algum aluno, professor ou 

funcionário. A sala destina-se à espera do responsável e/ou pessoa que 

o auxilie em acompanhamento à Unidade Básica de Saúde. 

• Dependendo do contexto clínico, poderá haver a necessidade de 

conduzir o estudante ou servidor para atendimento médico mais próximo 

ou referenciado no plano de retorno às atividades. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 

 

As possibilidades de adoecimento humano no trabalho derivam das 

diversas condições, as quais o trabalhador pode estar exposto em seu contexto 
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laboral. Com a pandemia da COVID-19, os riscos existentes nas atividades 

laborais são agravados pela exposição ao novo Coronavírus, agente de risco 

biológico capaz de provocar sérios problemas de saúde e levar os portadores a 

óbito. Diante desse cenário, é imprescindível a adoção de todas as medidas 

preventivas aplicáveis para evitar a transmissão do agente, assegurando o 

resguardo dos trabalhadores que atuam nas Unidades de Ensino. 

Independentemente do regime de trabalho a ser instituído, ressalta-se a 

necessidade do planejamento das jornadas laborais para evitar a sobrecarga 

dos trabalhadores, observando-se o respeito às cargas horárias estabelecidas. 

  

4.4.1 – Requisitos de segurança para os profissionais em regime de 

trabalho presencial 

Visando ao resguardo da saúde e segurança dos trabalhadores de todas as 

áreas de atividades, seguem requisitos gerais de segurança ocupacional para 

os trabalhadores considerados aptos ao retorno das atividades presenciais, 

adaptados da Nota Informativa 02/2020 – SESAP/CEREST: 

• Manter em atividade remota os trabalhadores caracterizados como 

pertencentes aos grupos de risco. Quando a presença de trabalhadores 

destes grupos for indispensável, devem ser afastados de atividades que 

envolvam aglomeração ou atendimento ao público externo, e retornarem 

mediante anuência do envolvido.  

• Realização dos exames médicos ocupacionais de retorno ao trabalho, 

com atestado médico de aptidão para o retorno. 

• Promover a capacitação e treinamento prévio e continuado de todos os 

profissionais considerados aptos para o retorno presencial sobre os 

riscos ocupacionais e medidas de prevenção adotadas pela unidade. 

• Devem ser observadas medidas de prevenção à eventual sobrecarga de 

trabalho provocada pela duração excessiva ou extensão da jornada de 

trabalho, mudanças de turnos de atividades ou redução dos intervalos 

de repouso.  

• Devem ser observadas medidas de prevenção à fadiga no trabalho, bem 

como outras situações desgastantes ao trabalhador entre as quais: 
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assédio moral, estigmatização dos trabalhadores que apresentem 

sintomas gripais ou que sejam identificados com COVID-19. 

• Deve ser respeitado o direito de recusa ao trabalho por parte do 

indivíduo que constate condições laborais claramente inseguras e/ou 

inadequadas, que importe grave risco à vida e à saúde do profissional. 

 

4.4.1.1 Requisitos específicos para os trabalhadores terceirizados. 

Além dos requisitos gerais supracitados, os trabalhadores vinculados a 

empresas prestadoras de serviços terceirizados, submetidos ao regime 

celetista, são contemplados pelos requisitos dispostos na Portaria nº 3.214 de 

08 de julho de 1978, que aprova as normas regulamentadoras de segurança do 

trabalho.  

O atendimento a essas normas é de caráter obrigatório pelas empresas 

prestadoras de serviços, cabendo à gestão do órgão/entidade contratante da 

empresa o acompanhamento da observância de todos esses requisitos, 

mediante responsabilização subsidiária. Entre tais critérios, convém mencionar: 

• A realização dos exames médicos admissionais e periódicos, 

indicados pelo médico do trabalho, para assegurar que o trabalhador 

possua as condições de saúde para a retomada presencial. 

• O fornecimento das vestimentas de trabalho e dos EPIs adequados 

aos riscos das atividades realizadas, em quantidade necessária e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento.  

• O compatível dimensionamento do número de trabalhadores com a 

demanda de serviços a realizar. 

• A capacitação dos funcionários sobre os riscos inerentes ao ambiente 

e à natureza do trabalho, as medidas preventivas aplicáveis, o 

adequado uso dos EPIs e das ferramentas de trabalho fornecidas, os 

procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou doença 

ocupacional. 
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• A capacitação proposta no item anterior deve ocorrer em horário útil 

de trabalho e o tempo em que o trabalhador nela permanecer deve 

ser computado como jornada normal de trabalho. 

• A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), em prazo 

legalmente estipulado, referente aos trabalhadores diagnosticados 

com COVID-19, e seu imediato afastamento das atividades.  

 

 

4.4.2 Requisitos de segurança para os profissionais em regime de 

trabalho remoto 

O Ministério Público do Trabalho divulgou uma Nota Técnica voltada às 

condições do trabalho remoto, preocupado com os riscos psicossociais em 

decorrência do isolamento social durante o período da pandemia da COVID-19.  

As medidas e recomendações buscam minimizar os impactos negativos 

da pandemia no mundo do trabalho.  A referida Nota Técnica, amparada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), ressalta o objetivo de indicar as 

diretrizes a serem observadas por estabelecimentos de ensino, a fim de 

garantir a proteção da saúde e dos demais direitos fundamentais dos(as) 

professores(as) que exercerem as suas atividades laborais de forma não-

presencial. O trabalho em home-office se configura como trabalho remoto, por 

meio de plataformas virtuais, com o uso da internet. As medidas preconizadas 

nesse item, baseadas na Nota Técnica do Ministério Público contemplam todos 

os profissionais que permaneçam em trabalho remoto: 

 

• Respeito aos direitos humanos. 

• Respeito ao desenvolvimento da personalidade e ao exercício da 

cidadania em meios digitais. 

• Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo. 

• Trabalho normal não superior a oito horas diárias e 30 horas semanais. 

Documento Potiguar (8233514)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 111

Num. 67916457 - Pág. 111

Num. 10249575 - Pág. 253Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 70 

• Respeito ao princípio da liberdade de cátedra, consistente na “liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. 

• Valorização dos profissionais da educação escolar. 

• Adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente. 

• Valorização da compatibilidade da vida profissional e familiar de 

docentes em trabalho por meio de plataformas virtuais, trabalho remoto. 

• Respeito aos parâmetros da ergonomia organizacional, no que destaca: 

“as exigências de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo 

de trabalho e conteúdo das tarefas”. 

• Respeito à ergonomia física (uso da cadeira, postura, outros).  

• Considerar os intervalos para refeição e repouso para os profissionais. 

• Considerar a gravação de aulas e outras atividades, alertando para a 

necessidade de solicitar o termo de consentimento de uso da imagem de 

professores, estudantes e qualquer pessoa que integre as filmagens, 

respeitando o direito de imagem e à privacidade, assegurando-lhes a 

realização da atividade sem exposição do ambiente doméstico, seja por 

meio digital ou outro meio que possibilite o exercício de tal direito. 
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5. COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA 
 

 

Nesse momento de apreensão e de muitas dúvidas em relação à 

pandemia do novo Coronavírus no Brasil, a busca por informações confiáveis 

se faz cada vez mais necessária. Por isso, no retorno das atividades 

presenciais, as Unidades de Ensino, Secretarias de Educação e Unidades 

Administrativas devem reforçar as ações de comunicação, a fim de tornar o 

processo de retorno acessível e esclarecedor, evitando transtornos e possíveis 

tumultos. Portanto, orienta-se que as ações de comunicação popular e 

comunitária considerem as frentes, abaixo relacionadas, na execução de suas 

políticas de comunicação:  

Frente 01: Educativa. 

Frente 02: Promoção à Saúde. 

Frente 03: Combate a Fake News (notícias falsas)  

Para ampliar o acesso à informação a respeito do novo Coronavírus, 

além de reiterar a comunicação como fundamental instrumento de ligação entre 

escola/família e comunidade, sugere-se a realização das seguintes ações: 

• Comunicar o plano de retomada das aulas.  

• Sinalizar o espaço escolar com cartazes orientativos, acessível para 

pessoas com deficiência que deverão ter a garantia da comunicação. 

• Utilizar sinalização em espaços por grau de risco, a fim de evitar 

aglomeração, a depender do espaço da Unidade de Ensino e 

quantitativo de pessoas na escola. 

• Após a definição de retorno das aulas presenciais, recomenda-se 

informar, com clareza, a comunidade escolar sobre os critérios 

utilizados, comunicando a todos as medidas de prevenção, 

acompanhamento e procedimentos em casos assintomáticos e 

sintomáticos. 

• Utilizar canais de comunicação, estabelecendo um diálogo franco, aberto 

e acessível, como forma de minimizar dúvidas e contar com o apoio da 

população.  
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• Utilizar os meios de comunicação oficial, como contatos institucionais 

nas mídias sociais e informativos que poderão ser fixados na entrada 

das instituições, sala e transporte escolar, a fim de garantir que todos 

tenham acesso às informações. 

 

5.1 Comunicação interna entre escola e secretaria 

a) Deve-se considerar que permanecerão afastados aqueles que fazem 

parte dos grupos de maior risco ou tenham contato domiciliar com 

grupos de risco. Aqueles pertencentes aos grupos de risco que tiverem 

infecção documentada e com recuperação podem retornar ao trabalho 

presencial; 

b) Profissionais dos grupos de maior risco deverão ser direcionados a 

atividades remotas, não presenciais, para cumprimento da carga horária 

exigida, mediante contratação ou concurso público. 

 

5.2 Comunicação externa entre escola e família 

• A Comunidade escolar: estudantes, professores, diretores, 

coordenadores pedagógicos e profissionais da educação deverão ser 

orientados continuamente sobre medidas seguras de combate a COVID-

19. 

• Os familiares: mães, pais, responsáveis, tias, tios, primas, primos, avós, 

irmãs e irmãos mais velhos e/ou outros responsáveis legais pelo 

estudante, deverão ter completo conhecimento das ações individuais e 

coletivas da Unidade de Ensino, a qual o aluno está incorporado. 

• As instituições responsáveis por tomadas de decisão, como: poder 

público, especialmente, das Secretarias Municipais de Educação, de 

Saúde e Conselhos de Educação locais, deverão analisar, 

periodicamente, se as cidades e suas unidades de ensino devem ser 

reabertas. 

• Desenvolver campanhas de comunicação a serem implantadas nas 

mídias sociais (posts, vídeos, infográficos, podcast); nas escolas, 

cartazes de orientações gerais, sinalização e demarcação de 
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distanciamento, com relação aos procedimentos a serem adotados e 

seguidos por todos. 

• Adotar linguagem acessível e conteúdo motivador, a fim de transmitir 

confiança a toda comunidade escolar, ajudando-a na conscientização e 

motivação de todos para o enfrentamento da crise. 

• Colocar placa com identificação, na entrada da sala de aula, da 

quantidade máxima de uso de pessoas. 

• Orientar os familiares dos estudantes acerca da verificação de sintomas 

da COVID-19, a exemplo de sintomas gripais, o que deve ser informado 

imediatamente à direção/gestão escolar. 

• Disponibilizar vídeos nas redes sociais da escola sobre como colocar e 

retirar as máscaras. 

• Colocar cartazes com a técnica da lavagem das mãos em todos os 

banheiros e da técnica da higiene das mãos com álcool em gel (em 

todas) nas salas de aula e setores administrativos. 

• Expor cartazes com orientações sobre como proceder em caso de tosse 

ou espirro, alertando para que seja evitado o toque nos olhos, nariz ou 

boca. 

• Orientar o comércio próximo à Unidade Escolar quanto ao cumprimento 

das regras sanitárias.  

• Orientar (a) todos os membros da comunidade escolar sobre os riscos 

associados ao uso de álcool 70% e sobre as medidas preventivas 

cabíveis. 
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ANEXOS 
ANEXO A 

MODELO DE ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSICOS – PLANTA BAIXA. 
  

ANEXO B 
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ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSIOS / ETALHAMENTO  
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E-mail - 8253733

Data de Envio: 
  25/01/2021 16:28:50

De: 
  SEEC/GABINETE DO SECRETÁRIO - SEEC <gabseecrn@gmail.com>

Para:
    isabelita.rosas@mprn.mp.br

Assunto: 
  Memorando-circular. Solicita que DIRECs, DRAEs e Unidades escolares apresentem o Plano de Retomada das
atividades escolares presenciais e protocolos de segurança sanitária. 

Mensagem: 
  Excelentíssima Sra.
Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas
Promotora da 78ª Promotoria de Justiça,

Segue memorando-circular enviado as DIRECs, DRAEs e cada Unidade Escolar da Estadual de Ensino do RN.

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
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MANUAL ORIENTATIVO

Dezembro/2020

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 

SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

DAS ESCOLAS ESTADUAIS. 

– PANDEMIA COVID-19 –

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS.

Referência: DOCUMENTO POTIGUAR: setembro, 2020

Processo SEI! Nº  00410002.000399/2021-83
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Este Manual Orientativo para as ESCOLAS DA REDE ESTADUAL

DE ENSINO DO RN, visa a adequada Implantação dos Protocolos
sanitários para combater a COVID-19. Está em sintonia com as
diretrizes do DOCUMENTO POTIGUAR, construído democraticamente
pelo Comitê de Educação neste ano de 2020, liderado pela SEEC, com
destaque às diretrizes do GT de Biossegurança.

Este Manual também pretende acompanhar as orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do
país e em especial do RN, para o enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus (Sars–cov–2) e da doença que ele provoca, a COVID-19,
razão pela qual foram suspensas as atividades presenciais nas
escolas do RN, por Decreto governamental desde março de 2020.
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APRESENTAÇÃO

Este documento foi criado com o intuito de orientar e apoiar as Equipes gestoras das Escolas da rede estadual de ensino do RN no
planejamento de retomada das aulas presenciais, incluindo as decisões para aquisições, adoção de ações educativas e implantação de medidas
protetivas, objetivando o retorno gradual das atividades presenciais, previstas para o início de 2021, em um ambiente escolar seguro e saudável
para a comunidade escolar.

A perspectiva da retomada das atividades presenciais nas escolas da rede estadual de ensino sob o impacto da pandemia da COVID-19,
exige cuidados sanitários, especialmente no ambiente escolar. Para isso, há necessidade de implantar protocolos de segurança sanitária para
educar a comunidade escolar a praticar novos hábitos de higiene coletiva e individual, na forma de protocolos implantados, assim como
manter o distanciamento social entre pessoas, tentando assim evitar ao máximo o risco da disseminação do Corona vírus na escola.
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OBJETIVOS

IMPLANTAR UM PROTOCOLO 
SEGURANÇA SANITÁRIA NA 
INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS 
ESTADUAIS, PARA COMBATER A 
CONTAMINAÇÃO DO VIRUS CAUSADOR 
DA COVID-19. 

ADOTAR MEDIDAS PARA A RETOMADA 
DAS ATIVIDADES E AULAS  PRESENCIAIS 
EM CONDIÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA 
DA COMUNIDADE ESCOLAR.

04
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METODOLOGIA 

05

FA
SE

  1

IMPLANTAÇÃO E 
EDUCAÇÃO

1. PLANEJAMENTO

2. MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO E 
PREVENÇÃO

3. PREPARAÇÃO DO 
PRÉDIO ESCOLAR

=> EDUCAR A 
COMUNIDADE 
ESCOLAR A NOVOS 
HABITOS DE HIGIENE

FA
SE

  2

MONITORAMENTO

VERIFICAÇÃO DIÁRIA 
DO CUMPRIMENTO 
DAS MEDIDAS 
SANITÁRIAS DO 
PROTOCOLO.

VERIFICAR O 
FUNCIONAMENTO E 
REPOR EPI´s.

VERIFICAR E REPOR 
ESTOQUES DE 
MATERIAL 
SANITÁRIO.

FA
SE

  3

ACOMPANHAMENTO

VERIFICAÇÃO 
PERIÓDICA DO 
CUMPRIMENTO DAS 
MEDIDAS 
SANITÁRIAS DO 
PROTOCOLO.

VERIFICAR O 
FUNCIONAMENTO E 
REPOR EPI´s.

VERIFICAR E REPOR 
OS ESTOQUES DE 
MATERIAL 
SANITÁRIO.

ACIONAR PLANO DE CONTINGÊNCIA QUANDO HOUVER CASOS NA ESCOLA

180 DIAS (fev-jul) PRIMEIROS 30 DIAS ATÉ DEZEMBRO 2021
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QUESTÃO ESTRATÉGICA

O QUE É UMA ESCOLA SEGURA ? 
NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19

04

Implantou protocolo de segurança sanitária de 
combate à Covid-19 no prédio escolar.

Comunidade escolar educada a praticar novos 
hábitos de higiene pessoal e coletiva.

Faz monitoramento e acompanhamento da 
adoção das medidas sanitárias.

Tem Plano de Contingência para agir no 
surgimento de casos de contaminação na escola.

Tomou providências para orientar a testes da 
Covid-19 da comunidade escolar.

Está organizada para orientar para vacinação.
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I. FAZER O PLANEJAMENTO.

II. DEFINIR AS MEDIDAS DE 
PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DA 
COVID-19 NA ESCOLA.

III. PREPARAR O PRÉDIO ESCOLAR.  

PASSO A PASSO
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PLANEJAMENTO
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A primeira coisa a se fazer é um planejamento.

O retorno às aulas em tempo de pandemia exige um
planejamento cuidadoso. Para isso, seguem as
recomendações:

1. Formar uma Comissão Escolar de Retomada das aulas
presenciais. Essa comissão pode ser o próprio
Conselho Escolar. Sua missão é conduzir o processo de
elaboração, execução e monitoramento do Plano de
Retomada das atividades escolares;

09
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PLANEJAMENTO

3 Recomenda-se tornar públicas as orientações de protocolo em locais de fácil acesso e circulação, como colocar
comunicação em cartazes e sinalização em toda a escola e por meio digital nas redes sociais da escola;

2. Elaborar e apresentar o Plano de retomada das aulas presenciais para a comunidade escolar (vide modelo anexo).
Recomenda-se utilizar os recursos públicos do PDDE emergencial do FNDE e do PAGUE Extra Pandemia COVID-19 da
SEEC, para implantar o Protocolo.

!!! Garantir EPI's e insumos necessários para higiene sanitária dos alunos, professores e servidores dentro da escola.
Investir recursos financeiros do PPDE e PAGUE, conforme autorização do Conselho Escolar e plano de retomada da escola.
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Continuação a orientação ao planejamento.
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PLANEJAMENTO

5 Fazer a identificação dos alunos, professores,
servidores e funcionários que fazem parte do grupo de
risco. Para isso, observar os critérios de risco do Plano
de Retomada do Poder Executivo do RN. Buscar
orientações da Comissão de Retomada da Jornada
Presencial de Trabalho da SEEC, para as devidas
orientações, podendo incluir orientações a testagem.
Alunos com comorbidades não retornariam na primeira
fase presencial, salvo com autorização expressa dos
pais/responsáveis.

6 Levantar na escola a situação de fornecimento regular de água para suprir as necessidades da escola, bem como a situação
da estrutura hidráulica de sanitários e lavatórios nos refeitórios e banheiros da Escola para providenciar a instalação;

4. Estruturar e divulgar para toda a comunidade
escolar através dos meios possíveis os protocolos
de higienização e prevenção que serão adotados, na
forma de roteiro de orientação para os alunos, seus
pais e ou responsáveis;

IMPORTANTE: Informar de imediato a Comissão de Retomada da Jornada Presencial de Trabalho da SEEC (Portaria SEI nº 389,
11/08/2020 ), se a escola sofre com problema de falta de água para solucionar o problema antecipadamente.
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7. Elaborar cronogramas para o retorno gradual dos alunos
para o revezamento às aulas presenciais e não presenciais
e escalonamento de horário para chegada, intervalo e saída,
evitando aglomerações;

8. Solicitar que a mesma pessoa, pais ou responsável deixe e
busque o aluno/a na escola todos os dias. Se possível, que a
pessoa responsável por levar e buscar o aluno/a não esteja
no grupo de risco;

9. Criar escala para os horários de chegada e saída dos alunos,
para evitar aglomeração. No caso do Fundamental anos
iniciais, se possível, os profissionais devem pegar as
alunos/as do lado de fora e leva-los para dentro, evitando
que os pais entrem no ambiente;

10. Criar protocolo de limpeza com uso de jato com líquido para
desinfecção, capacitar a equipe que irá executar e garantir
material de limpeza para que cumpram diariamente a
higienização adequada;
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PLANEJAMENTO

11. O Plano de Retomada das atividades escolares presenciais na Escola, deve se desdobrar em ações pedagógicas e
administrativas relacionadas aos protocolos de Biossegurança deste documento, bem como às diretrizes do
DOCUMENTO POTIGUAR.

Continuação a orientação ao planejamento.
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ESTRATÉGIA DE RETORNO GRADUAL
São estratégias necessárias de serem implantadas.

I. Educar a comunidade escolar a praticar novos
hábitos de higiene coletiva e individual, seguindo
os protocolos.

II. Evitar aglomeração ao manter o distanciamento
social entre pessoas, mínimo de 1,5 metros,
tentando assim evitar ao máximo o risco da
disseminação do conronavírus dentro da escola.

III. Definir turnos, anos, níveis e modalidades para
retomada gradual às aulas presenciais, sendo
recomendável acontecer nas seguintes 3 fases:

Na fase 2 Após 90 dias da fase 1, organizar os espaços para receber 50% dos alunos. Essa fase requer o monitoramento sistemático da
situação de saúde dos alunos.

Na fase 3, Após 90 dias da fase 1, 100% dos alunos poderão retornar. Porém, o retorno total dos alunos está sujeito às recomendações das
autoridades sanitárias e do Governo RN por meio da SEEC.

Na fase 1, com 1/3 (33%) de presença de alunos. As carteiras escolas na sala de aula devem ter assento apenas para 30% de alunos por vez.
Exemplo: uma sala que tinha 40 alunos, passa a ter assento para 12 alunos (30%).

IV. Para assegurar condições de aprendizagem, mostra-se recomendável adotar ensino híbrido, ou seja, ensino remoto combinado com o
presencial para o retorno gradual das atividades presenciais durante o ano letivo de 2021, conforme as orientações e normativas da gestão
pedagógica da escola alinhadas às emanadas pela Secretaria.
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ESTRATÉGIA DE RETORNO GRADUAL ATÉ 100%

Na fase 2 (Após 90 dias da fase 1)
organizar os espaços para receber
50% da presença física dos alunos.
Na escola por ter atividades físicas
coletivas em ambiente aberto.
Espaço para consulta e estudos
de livros na biblioteca.

Essa fase requer o monitoramento
sistemático da situação dos
alunos.

Na fase 3, previsto o retorno total
de 100% presença física dos alunos
matriculados, esses poderão
retornar. O retorno à normalidade
inclui as atividades físicas
coletivas, bandas de música e
estudos na biblioteca.

Porém, o retorno total dos alunos
está sujeito ás recomendações das
autoridades sanitárias e do
Governo RN por meio da SEEC.

Na fase 1, permitida 1/3 (33%) de
presença física de alunos. As
carteiras escolas na sala de aula
devem ter assento apenas para
30% de alunos por vez. Exemplo:
uma sala que tinha 40 alunos,
passa a ter assento para 12 alunos
(30%). Atividade física individual
feita em ambiente aberto sem
contato. Apenas empréstimos de
livros na biblioteca.

FASE 3:  100% dos estudantes

a contar do primeiro dia de inicio 
das aulas presenciais

FASE 2:  50% + 90 dias FASE 1: 1/3 - primeiros 90 dias
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ESTRATÉGIA DE RETORNO GRADUAL ATÉ 100%

CRONOGRAMA DE RETORNO – 12 meses

14

1º 
mês

2º 
mês

3º 
mês

4º 
mês

5º 
mês

6º 
mês

7º 
mês

8º 
mês

9º 
mês

10º 
mês

11º 
mês

12º
mês

PROVIDÊNCIAS  DE ORGANIZAÇÃO DO 
RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

1/3 (33,3%) de presença de aluno(a)s

50% de presença física de aluno(a)s

100% de presença física de aluno(a)s

100% professore(a)s

100% Equipe gestora;

100% Servidore(a)s;

100% Colaboradore(a)s / funcionário(a)s

Férias escolares / recesso

FASE 1: 1/3  - 1ºs 90 dias FASE 2:  50% + 90 dias FASE 3:  100% dos estudantes

OS PERIODOS DE TEMPO DESSE CRONOGRAMA ESTÃO SUBORDINADOS ÀS RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ CIENTÍFICO-RN, PODENDO SER ALTERADOS.

Manual PROTOCOLO (8266076)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 134

Num. 67916457 - Pág. 134

Num. 10249575 - Pág. 276Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



Planejamento específico:

Orientações para os espaços não escolares da 
Educação de Jovens e Adultos 

- EJA

16
Manual PROTOCOLO (8266076)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 135

Num. 67916457 - Pág. 135

Num. 10249575 - Pág. 277Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



As unidades escolares certificadoras também devem incluir as necessidades

de segurança sanitária das Comissões Permanentes de Exames.

-Recomenda-se que as unidades escolares certificadoras dos estudantes que

estão nos espaços não-escolares, inclua esse público nas necessidades da

escola, para o recebimento dos EPIs.

Espaços não-escolares - O Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura

da Escolas Estaduais para o Retorno às Aulas Presenciais orienta o

atendimento educacional de toda a rede escolar, esteja o estudante em

espaços escolares ou em espaços localizados fora dos prédios escolares

(associações comunitárias, igrejas e outros):

UNIDADES ESCOLARES CERTIFICADORAS
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Os CEJAs e demais escolas certificadoras devem contar com

a colaboração da SUEJA/SEEC para apoiar nas seguintes

providências:

❑ Distribuição do material que vai orientar o Protocolo de

Segurança Sanitária;

❑ Atividades educacionais, no que for possível desenvolver,

considerando a saúde, as condições ambientais e processos

de aprendizagem, nesse tempo de pandemia.

CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS DE ADULTOS
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Planejamento específico:

Orientações para os o transporte 
escolar 
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O transporte escolar pode ser considerado um ambiente de alto risco

(aumento de contágio) devido a:

1. Um grande número de pessoas/estudantes em um pequeno espaço

(van/ônibus) confinado, com ventilação limitada e contatos físicos

principalmente no embarque e desembarque;

2. 2. Pouca ou nenhuma distância entre os passageiros nos assentos

usualmente utilizados;

3. 3. Usualmente não há controle de acesso para identificar se os

usuários/clientes são potencialmente doentes (já infectados), como

por exemplo, aferição de temperatura antes de adentrar ao veículo;

4. 4. Uma variedade de superfícies comuns para tocar (apoio de

subida, maçanetas das portas, cintos de segurança, vidros, bancos,

e outros locais de apoio);

TRANSPORTE ESCOLAR NO RN
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TRANSPORTE ESCOLAR NO RN

Para colaborar com a diminuição do contágio dentro do TRANSPORTE 
ESCOLAR, orientamos as seguintes medidas preventivas: 

1. o condutor deve orientar o acesso ao ônibus por meio de fila para 
evitar aglomeração;

2. A máscara é de uso obrigatório dentro do ônibus escolar, sendo 
individual e não deve ser compartilhada. Mesmo de máscara, mantenha 
distância de mais de 1,5 metro de outra pessoa;

3. Utilize o gel alcoólico antisséptico para higienização das mãos (“álcool 
em gel 70%”) constantemente, fornecido dentro do ônibus; 

4. Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer 
pessoa que esteja dentro do ônibus, sentando em bancos alternados. Se 
o condutor ou passageiro verificar pessoa tossindo ou espirrando dentro 
do ônibus, orientar para não seguir viagem; 
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5. Não toque nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam superfícies dentro 
do ônibus que podem ser infectadas por vírus; 

6. Realize a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies que sejam 
tocados com frequência, utilizando água e sabão ou borrifando álcool; 

7. Todas as ferramentas, máquinas e equipamentos de uso manual 
devem ser constantemente limpos e higienizados, antes e durante a 
execução dos trabalhos;

8. É recomendável ao condutor utilizar luvas descartáveis durante o 
trajeto/deslocamento. Elas devem ser diariamente descartadas ao final 
do dia, aumentando a segurança do motorista do veículo (diminuição do 
contato com possíveis agentes transmissores);

9. Antes de iniciar a viagem o condutor deve fazer a desinfecção do 
ônibus utilizando um borrifador ou pulverizador manual com solução 
sanitizantes (medida de água e água sanitária) 

TRANSPORTE ESCOLAR NO RN
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Planejamento específico:

Orientações para a Alimentação 
Escolar 
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✓ Seguir e observar o PROTOCOLO DE VOLTA ÀS AULAS COM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE

ALIMENTOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE DURANTE PANDEMIA (COVID-19), desenvolvido pela SUASE/SEEC com

supervisão da DRAE. Observar as normas do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –

PNAE.

✓ É recomendável e com o apoio das respectivas empresas que no retorno regular às atividades nas

Unidades de Alimentação e Nutrição Escolares (UANEs), os manipuladores de alimentos deverão

apresentar cópia do exame de COVID-19, com certificação negativa, para retorno ao trabalho.

✓ Os manipuladores de alimentos devem redobrar os cuidados com sua higiene pessoal, com a

higiene do local de trabalho e com a higiene dos alimentos;

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS
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DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS

I. Ampliar horário de atendimento;

II. Definir horário exclusivo para grupos de riscos;

III. Não utilizar o uso de autosserviço (sistema self-service) pelo contato coletivo com utensílios

como colheres e pegadores;

IV. A merendeira deverá porcionar os pratos e entregar a cada aluno;

V. Cumprir 2 (dois) metros de distância mesa em mesa 1 e (um) metro de distância entre os alunos.

Reduzir o número de mesas no refeitório para garantir o distanciamento mínimo preconizado;

VI. Orientar os alunos que após a refeição colocar uma máscara limpa,

garantindo a troca.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

RECEBIMENTO:

I. Respeitar 1 (um) metro e meio de distância entre o fornecedor e o funcionário da escola que está

recebendo os alimentos, evitando contato direto com o entregador (dar as mãos ou

cumprimentá-lo);

II. É recomendável, quando do recebimento, colocar os alimentos em superfície, higienizá-los em

seguida.

III. As superfícies que irão entrar em contato com os alimentos precisarão ser higienizadas com

água sabão/detergente, e em seguida aplicado álcool 70% (setenta por cento) ou solução clorada.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS
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ARMAZENAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

I. HIGIENIZAÇÃO DE EMBALAGENS

II. HIGIENIZAÇÃO DAS HORTIFRUTIS

III. HIGIENIZAÇÃO DAS HORTIFRUTIS

IV. BEBEDOUROS E SIMILARES: Os bebedouros, com jato para boca, não devem ser utilizados. É

recomendado que cada estudante traga seu próprio copo ou garrafa para abastecimento de

água.

V. Os borrifadores de álcool 70% (setenta por cento) abastecidos não devem ser mantidos

próximos aos equipamentos e fontes geradores de calor, pois podem ocasionar incêndios;

VI. Cumprir o Manual de Boas Prática de Manipulação das unidades escolares.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS ESTADUAIS
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Pandemia – COVID-19
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Plano de Contingência é a adoção de um conjunto de medidas e ações a serem desenvolvidas

de modo articulado, preparando a Escola para o enfrentamento de situações que possam

surgir, em espacial em caso de um eventual(is) contágio(s) da COVID-19 na comunidade

escolar.

O Plano de Contingência somente deve ser acionado quando a Comissão da Escola

constatar a evidência de pessoa da comunidade escolar com sintomas de gripe ou

em caso de um eventual(is) sintomas da Covid-19, devido ao risco de contágio(s) .
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

PROTOCOLOS PARA OS CASOS DE

PESSOA(S) COM SINTOMAS E DOENTE DA

COVID-19 DENTRO DO AMBIENTE ESCOLAR,

ADOTAR UM DOS TRÊS PROTOCOLOS A

SEGUIR.

SALA DE ISOLAMENTOPROTOCOLO 1 PROTOCOLO 2 PROTOCOLO 3
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Se a Comissão da Escola constatar que algum aluno(a) ou 
professor(a), começaram a apresentar sintomas compatíveis 
com a COVID-19, dentro do ambiente escolar, serão adotados os 
seguintes passos: 
1) Retirada imediata do aluno(a) ou professor(a) do contato com 
outras pessoas; 
2) Encaminhamento do à “sala de isolamento”. Daí chamar 
responsável ou família para ir para a residência.

!!! Suspender esse(a) aluno(a) ou professor(a) das aulas 
presenciais por 14 dias.  

OCORRÊNCIA DE 1 CASO DE COVID-19 NUMA SALA      – ADOTAR PROTOCOLO 1

PROTOCOLO 1
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Se a Comissão da Escola constatar que dois, três ou mais 
alunos(as) ou professores(as), apresentarem sintomas 
compatíveis com a COVID-19, dentro do ambiente escolar, serão 
adotados os seguintes passos: 

1) Retirada imediata dos alunos(as) ou professores(as), do 
contato com outras pessoas; 

2) Encaminhamento os alunos(as) ou professores(as), com 
contagio para a “sala de isolamento”. Daí ir para a residência. 

!!! Suspender aulas presenciais da sala afetada por 14 dias. 

OCORRÊNCIA DE 2, 3 OU MAIS  CASOS DE COVID-19 NUMA SALA   - ADOTAR PROTOCOLO 2

PROTOCOLO 2
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Se a Comissão da Escola constatar que em um terço das 
salas apresentarem alunos ou professores com sintomas 
compatíveis com a COVID-19, dentro do ambiente escolar, 
serão adotados os seguintes passos: 

1) Retirada imediata do colaborador ou aluno do contato com 
outras pessoas, encaminhando à “sala de isolamento” ; 

2) Comunicar a comunidade escolar, à Direc, Drae e à SEEC.

!!! Suspender aulas presenciais da escola por 14 dias. 

OCORRÊNCIA DE CASOS EM UM TERÇO DAS SALAS   - ADOTAR PROTOCOLO 3

PROTOCOLO 3
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

A Comissão da Escola deve determinar, entre as salas
existentes na escola, uma para ser a sala exclusiva para que
o(a) aluno(a), professor(a) ou colaborador(a) possa aguardar
isolado dos demais integrantes da comunidade escolar nessa
sala, até que um responsável possa vir busca-lo(a) ou esteja
aguardando por algum meio de transporte.
Afastar do convívio nas ocorrências de caso(s) de sintomas
gripais e os típicos da Covid-19, dentro o ambiente escolar.

Pede-se identificar: Sala de Isolamento.

AFASTAR DO CONVÍVIO ALUNO(A)S, PROFESSORE(A)S, COLABORADORE(A)S COM SINTOMAS NUMA SALA DE ISOLAMENTO

SALA DE ISOLAMENTO 
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Recomendam-se articulação a ser devidamente

acordada entre a SEEC/SUEJA, a Secretaria de

Administração Penitenciária (SEAP) e a Fundação de

Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte

(FUNDASE), para elaborar ou implantar Protocolo

contendo orientações específicas para os estudantes

privados de liberdade das unidades prisionais ou do

socioeducativo

ESPAÇOS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

PROTOCOLO ESPECÍFICO

34
Manual PROTOCOLO (8266076)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 154

Num. 67916457 - Pág. 154

Num. 10249575 - Pág. 296Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:58
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495814900000010018299
Número do documento: 21071414495814900000010018299



MEDIDAS DE

PROTEÇÃO E 

PREVENÇÃO

PROTOCOLO DE 
BIOSSEGURANÇA

SANITÁRIA – COMBATE 
COVID-19
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO, TEMAS:

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s

TRIAGEM NA ENTRADA

DISTANCIAMENTO SOCIAL  
1,5M

HIGIENE PESSOAL

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

TESTAGEM DA COVID-19 NA COMUNIDADE ESCOLAR
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

São, Equipamentos de proteção individual (EPI’s), necessários para o uso no 
ambiente escolar:

a) Máscaras descartáveis ou de tecidos; 

b) b) Protetor facial total do tipo “face shield”; 

c) c) Luvas descartáveis; 

d) d) Avental; 

e) e) Óculos de proteção incolor (alternativo ao protetor facial total).

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

Óculos de proteção incolor (alternativo ao protetor facial total).

KIT´s DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s NA COMUNIDADE ESCOLAR

ALUNOS(AS), PROFESSORES(AS) E COLABORADORES: 
1 KIT com 4 Máscaras descartáveis ou de tecido. Uso obrigatório

PROFESSORES(AS), SERVIDORES E COLABORADORES: 
1 KIT com 4 Máscaras , mais 1 Protetor facial total do tipo “face shield”; 
Uso obrigatório nas aulas

SERVIDORES DA BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, MERENDEIRAS E 
COLABORADORES DA LIMPEZA: 
1 KIT com luvas descartáveis. Uso obrigatório em serviço.

MERENDEIRAS E OUTROS COLABORADORES a critério da Escola: 
1 KIT com avental descartável. Uso obrigatório na entrega de alimentos.
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✓ O uso de máscara é obrigatório para todos. Só será permitido o acesso à escoal
de pessoas com máscara.

✓ Ao chegar no prédio escolar, alunos, professores e funcionários deverão
passar primeiro pela checagem de temperatura corporal, por uso de
termômetro específico, todos os dias, no momento de ingresso à escola.

*É proibida a entrada para pessoas com temperatura superior a 37,5°C.

✓ Sendo registrado temperatura superior à permitida, o mesmo irá para sala de
triagem para uma segunda medição. Se confirmado, será liberado para casa.
*Uma segunda medição se faz necessária para confirmação da temperatura do

corpo devido às condições climáticas.

Em seguida, orientar a comunidade escolar para a necessidade de:
• Fazer uso do tapete sanitizante para limpeza dos calçados;
• Higienizar as mãos com álcool 70% no totem na entrada;
• Os alunos devem se dirigir direto para suas respectivas salas de aula.
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TRIAGEM NA ENTRADA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
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DISTANCIAMENTO SOCIAL  

1,5M

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

✓ Identificar locais de entrada e saída com cartazes e proibição de acessos;

✓ Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre uma
pessoa e outra dentro da escola;

✓ Dividir por turnos os horários de entrada, saída, recreação e intervalo,
alimentação e demais deslocamentos coletivos dos estudantes no ambiente
escolar, para evitar a aglomeração;

✓ Fica proibida da entrada de pais, responsáveis ou qualquer pessoa de fora, no
interior da escola, que queira entrar e circular dentro no ambiente do prédio
escolar;

✓ Seguir a sinalização de rotas dentro da escola para que a distância de segurança
seja mantida entre os alunos;
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

✓ Cancelar eventos, reuniões e atividades em grupo (está proibido o uso dos
laboratórios, exceto de informática), até o retorno de 100% dos alunos;

✓ A utilização da sala de recursos multifuncionais (AEE), passa a ser SOMENTE para
atendimento individual, ou no máximo, 2 alunos por vez;

✓ Adaptação das atividades esportivas com foco em treinamentos técnicos e sem
contato físico, de preferência ao ar livre;

✓ Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a
realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial,
optar por ambientes abertos ou bem ventilados.

DISTANCIAMENTO SOCIAL

1,5M
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✓ Entregar o kit de máscaras para alunos, professores e funcionários:

✓ Estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara dentro da escola por todos os
participantes da comunidade escolar;

✓ Orientar a substituição da máscara a cada 2h de uso (ou antes, se estiver
úmida);

✓ Incentivar a lavagem das mãos frequentemente (por pelo menos 20 segundos)
com água e sabão, ou sabonete líquido;

✓ Lavar as mãos antes e depois de comer, antes e depois de usar o banheiro,
antes e depois de entrar em contato com superfícies de uso comum e antes e
depois de brincar em espaços abertos e manusear lixo;

✓ Utilizar dispensadores para limpeza das mãos á base de álcool gel 70%
disposto em locais estratégicos. (Este uso pelas crianças do fundamental anos
iniciais deve ser supervisionado, para evitar sua ingestão);
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

HIGIENE PESSOAL

X

X
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✓ Educar para evitar tocar com as mãos sujas, o nariz, boca e olhos;

✓ Educar para evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;

✓ Educar para cobrir o nariz e a boca com a máscara e ao espirrar ou tossir
seguindo as regras de etiqueta respiratória para proteção;

✓ Educar para manter o cabelo cumprido preferencialmente preso e evitar usar
acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios (para diminuir o risco de
contaminação);

✓ Educar para não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres,
materiais de escritórios, livros e afins, nem objetos de uso individual;

✓ Estabelecer normas para o uso de bebedouros que serão permitidos SOMENTE
para abastecer os copos, canecos, garrafas e squeezers . Trocar as biqueiras
por torneiras.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

HIGIENE PESSOAL

X

X
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✓ Higienizar banheiros, lavatórios e vestiários várias vezes ao dia, sendo pelo
menos meia hora antes das aulas, uma vez durante as aulas e logo após o
término das aulas;

✓ Fazer a desinfecção diária com limpeza criteriosa de todas as salas, devendo
usar difusores com produto sanitizante em todo o ambiente da sala;

✓ Os pontos de contato (como maçanetas, corrimões, interruptores, torneiras e
pias, assentos, vasos sanitários, mesas, computadores, telefones e demais
artigos e equipamentos que possam ser de uso coletivo) devem ser limpos e
desinfetados várias vezes ao dia;

✓ Não realizar a limpeza sanitária total da escola com os alunos ainda no prédio;

✓ Garantir a provisão do material de limpeza necessário e adequado para a
manutenção do espaço escolar, a fim de atender a nova demanda de
higienização da escola e segurança das pessoas;

✓ Realizar diariamente sanitização com pulverizador costal das salas de aula
antes do inicio das aulas em todos os ambientes do prédio escolar.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
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FOCO NA SEGURANÇA

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

✓ Os funcionários da limpeza deverão vestir seus uniformes ou roupas de trabalho,
somente ao chegar na Escola;

✓ Uniformes, EPI's e máscara não devem ser compartilhados;

✓ Comunicar a direção da escola quando ocorrer sintomas ou confirmação de algum
caso de contaminação da Covid-19 na comunidade escolar;

✓ Definir local para colocar lixeira com tampa, pedal e saco plástico específico para
descarte de EPI'S e material contaminado. O mesmo deve ser removido e descartado
com segurança;

✓ Manter sempre que possível, portas e portões abertos para evitar contato com
maçanetas e fechaduras;

✓ Abrir portas e janelas por 10 minutos antes, para ventilar as salas de aula e outros
ambientes escolares: Essa ação deve ser realizada várias vezes ao dia, mas
recomenda-se que a ventilação seja feita antes da chegada dos alunos, durante cada
intervalo, na hora do almoço e durante a limpeza, bem como após o expediente
escolar.

✓ É desaconselhado o uso de ventilador e ar condicionado na sala e ambientes.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO

✓ ABRANGÊNCIA DA TESTAGEM DA COVID-19 NA COMUNIDADE ESCOLAR

✓ Inserir no Plano de Retomada das atividades escolares presencias da escola, no que for
possível, orientar acessar a rede pública estadual para fazer testagem de COVID-19 nos
professores, podendo incluir alunos e familiares, por meio da rede pública de saúde.

TESTE SOROLÓGICO:
✓ Ter apresentado sintomas da COVID-19.
✓ Não ter sido diagnosticado com a doença anteriormente ao momento do teste

em testes laboratoriais como o RT-PCR (swab nasal).

!!! PROCURAR A REDE PÚBLICA DE SAÚDE

CRITÉRIOS PARA TESTAGEM - para detecção do vírus SARS-CoV-2 - INFORME SESAP-RN 

TESTAGEM DA COVID-19 NA COMUNIDADE ESCOLAR
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!!! ORIENTAR A COMUNIDADE ESCOLAR QUANDO FOR O MOMENTO DA VACINAÇÃO 

TESTE SWAB NASAL
✓ Está com sintomas da COVID-19 a menos de 14 dias ?.
✓ Teve contato direto a mesmo de 14 dias com alguém que testou positivo ?
Nesses casos o teste da sorologia não será efetivo na identificação do resultado
correto, nessas situações, recomenda-se a realização do teste SWAB nasal.

TESTE SOROLÓGICO

TESTE SWAB NASAL
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PREPARAÇÃO 

DO PRÉDIO 

ESCOLAR

IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO NO PRÉDIO ESCOLAR
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✓ Definir um único local de entrada na escola e instalar 1 totem, nas escolas
com mais de 500 alunos, se possível, instalar 2 tótens contendo álcool gel
70% com pedal; (FIGURA 01)

✓ Local para Aferir temperatura corporal de todos os que acessam a escolas
logo na entrada com termômetro infravermelho ou câmera de calor;
(FIGURA 02)

✓ Dispor 2 conjuntos de tapetes limpa e seca no acesso principal (FIGURA 03)
Aplicar solução higienizadora (Preparada com 3 colheres de água sanitária
para cada 1 litro de água) em toda a superfície do tapete LIMPA, até que ele
fique completamente úmido;
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PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR

COMO PREPARAR A 
SOLUÇÃO 

SANITIZANTE PARA 
O USO

DO TAPETE?

(FIGURA 01)

(FIGURA 02)

(FIGURA 03)
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✓ Instalar dispensadores com álcool gel 70% nas circulações, biblioteca, sala
de professores e secretaria (Ver PLANTA 1 – página 41);

✓ Instalar kit com dispensadores de sabão líquido, suporte com papel toalha e
lixeira com tampa em todos os lavatórios já existentes na escola;

✓ Desativação de bebedouros com disparo para boca, substituir as biqueiras
por torneiras. Fazer incentivo à utilização de garrafinhas individuais
(squeezer), podendo ser adquiridas pela escola para os alunos;

✓ Proibição do uso de ar-condicionado e ventilador, as salas devem ser
utilizadas com portas e janelas abertas;
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PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR

(FIGURA 04)

(FIGURA 04)

(FIGURA 03)
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PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR

(FIGURA 05)

✓ Sinalizar rotas de acesso em deslocamento dentro da escola, definindo
os fluxos para evitar aglomeração e sinalizar o distanciamento de 1,5
metros nas filas. Utilizar fitas adesivas coloridas (FIGURA 05)

(FIGURA 06)

(FIGURA 06)
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✓ Instalar barreira de proteção acrílica no balcão de atendimento da secretaria
quando necessário; (FIGURA 07)

✓ Para coleta de lixo, estabelecer uso obrigatório de lixeiras para descarte
adequado (Lixeira de 50 lt e 100 lt na cor branca com acionamento de pedal e aro
plástico para segurar saco de lixo); (FIGURA 08)

✓ Estabelecer o uso obrigatório de protetor facial para os professores

- face Shields; (FIGURA 09)

✓ Modificar o layout das salas de aula, refeitórios e demais ambientes que
necessitem de adequação, garantindo o distanciamento; (Ver páginas 44, 45)
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PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR

(FIGURA 07)

(FIGURA 08)

(FIGURA 09)

Manual PROTOCOLO (8266076)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 171

Num. 67916457 - Pág. 171

Num. 10249576 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



52Centro Administrativo do Estado - Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901    |    (84) 3232-1324  |   seec@rn.gov.br

PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR

(FIGURA 11) (FIGURAS 10)

(FIGURA 11 )

✓ Reorganização dos demais espaços escolares (biblioteca, laboratórios de informática, secretaria, sala
dos professores e área de esporte) com distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as estações de
trabalho( ) . No caso da Biblioteca ( ), escolher uma estante de livros () onde os livros
ficarão em quarentena de 5 dias após ser devolvido, para voltar para a prateleira de empréstimo.

(FIGURAS 10)
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✓ Planejar um espaço separado para recepção de mercadorias, estoques e outros insumos.

Denomine esse espaço de área suja. Este, deve ser limpo em uma frequência maior, duas vezes ao dia:
Imediatamente após a chegada de mercadorias e insumos ou mesmo recepção de fornecedores
proceda a limpeza e desinfecção.
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PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR

(FIGURA 13)

(FIGURA 13)(FIGURA 12)

(FIGURA 12)

Manual PROTOCOLO (8266076)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 173

Num. 67916457 - Pág. 173

Num. 10249576 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



54Centro Administrativo do Estado - Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901    |    (84) 3232-1324  |   seec@rn.gov.br

PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR

(FIGURA 14)

(FIGURA 15)

(FIGURA 16)

✓ Instalar lavatórios: pias para lavagem de mãos, padrão (ver memorial
descritivo) incluindo dispensadores de sabão líquido, porta papel toalha
e lixeiras com tampa acionada por pedal nos seguintes locais:

✓ Refeitórios: lado externo da cozinha, aberto para o local das
refeições, Aproveitar o local da instalação hidráulica interna da
cozinha para colocar o lavatório externo. Dois lavatórios por
escola, sendo um deles adaptado para pessoa com deficiência.

✓ hall dos sanitários, colocados do lado de fora (corredor), sendo
um masculino e outro feminino.

(FIGURA 14)

(FIGURA 15) (FIGURA 16)

(FIGURA 16)
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O MODELO ESCOLHIDO PARA ILUSTRAR ESSE MANUAL FOI O PADRÃO DO GOVERNO
CIDADÃO (Banco Mundial) POR SER O PROJETO PADRÃO MAIS RECENTE. ASSIM, VISA
ILUSTRAR DE COMO IMPLANTAR O PROTOCOLO DE SEGURANCA. DADA A DIVERSIDADE DE
PREDIOS ESCOLARES, ESSE MODELO DEVERÁ SERVIR COMO EXEMPLO PARA ADAPTAR AOS
DEMAIS TIPOS DE ESCOLA. ADAPTAR EM CADA AMBIENTE ESCOLAR.

ESTUDOS DE LAYOUT  Modelo Escola Governo Cidadão

ESCOLA PADRÃO PROJETO GOVERNO CIDADÃO, 2020
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DISTRIBUIÇÃO GERAL DE PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO 

TOTEM ÁLCOOL GEL 70%
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DISPENSADORES COM ÁLCOOL GEL 70%

LAVATÓRIO DE MÃOS COM DISPENSER PARA 
SABONETE LÍQUIDO, PORTA PAPEL TOALHA E 
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L

LEGENDA

PLANTA 1

BIBLIOTECA

SALA DOS PROFESSORES SECRETARIA

ENTRADA

O MODELO ESCOLHIDO PARA
IMPLANTAR O PROTOCOLO DE
SEGURANCA, FOI O PROJETO
PADRÃO MAIS RECENTE. O QUAL
DEVERÁ SERVIR COMO EXEMPLO
PARA ADAPTAR AOS DEMAIS
TIPOS DE ESCOLA. ADAPTE AOS
AMBIENTES DA SUA ESCOLA.
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TÓTEM COM ÁLCOOL GEL 70%
PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

TAPETE SECO

TAPETE ÚMIDO COM 
SOLUÇÃO SANITIZANTE

ÁREA RESERVADA PARA 
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA

JANELA OU PROTEÇÃO
EM MATERIAL TRANSLÚCIDO
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LAYOUT  HALL DE ENTRADA - SECRETARIA

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 75% -
3 PESSOAS
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LEGENDA

DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. TÓTEM COM ÁLCOOL GEL 70%

DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO ROTA DE CIRCULAÇÃO ÚNICA

SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
4 PESSOAS

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA
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LAYOUT SECRETARIA

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
3 PESSOAS
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DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. DISPENSADORES COM ÁLCOOL GEL 70%

LAVATÓRIO DE MÃOS COM DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PORTA PAPEL TOALHA E LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L

SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
3 PESSOAS

LEGENDA

JANELA OU PROTEÇÃO EM 
MATERIAL TRANSLÚCIDO

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA
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LIMITE DE 
ÁREA 
EXCLUSIVA DO 
PROFESSOR

LIMITE DE 
APROXIMAÇÃO
DO ALUNO

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 35% -
12 ALUNOS

59

LAYOUT  SALAS DE AULA – FASE 1 (12 ALUNOS/SALA)

DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. 
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Obs.: Nas salas de aula há a obrigatoriedade do uso de máscara
para alunos e protetor facial para os professores.

SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
40 ALUNOS

ÁREA EXCLUSIVA DO PROFESSOR

LEGENDA

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA
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LAYOUT SALAS DE AULA – FASE 2 (20 ALUNOS/SALA)

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 50% -
20 ALUNOS
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SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
40 ALUNOS

LIMITE DE 
APROXIMAÇÃO 
DO ALUNO

LIMITE DE ÁREA 
EXCLUSIVA DO
PROFESSOR

DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. 

Obs.: Nas salas de aula há a obrigatoriedade do uso de máscara
para alunos e protetor facial para os professores.
A fase 3 (40 alunos/sala) só acontecerá após a aplicação da vacina para
COVID-19.

ÁREA EXCLUSIVA DO PROFESSOR

LEGENDA

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA
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LAYOUT REFEITÓRIO – FASE 1 

SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
96 ALUNOS

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA 

OCUPAÇÃO 26% 
25 ALUNOS

Centro Administrativo do Estado - Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901    |    (84) 3232-1324  |   seec@rn.gov.br

DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. DISPENSADORES COM ÁLCOOL GEL

DEMARCAÇÃO DE ESPAÇO ROTA DE CIRCULAÇÃO ÚNICA

LAVATÓRIO DE MÃOS COM DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PORTA PAPEL TOALHA E LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L

LEGENDA

Substituir mesas
e bancos dos
refeitórios por
carteiras,
seguindo a
disposição
abaixo. Os
demais alunos
utilizarão o pátio
descoberto
mantendo o
afastamento de
1,5 metros.

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA

Manual PROTOCOLO (8266076)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 181

Num. 67916457 - Pág. 181

Num. 10249576 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



62

LAYOUT BIBLIOTECA – FASE 1 

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 38% -
10 ALUNOS
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SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
26 ALUNOS

DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. DISPENSADORES COM ÁLCOOL GEL

CIRCULAÇÃO ENTRADA (FLUXO) CIRCULAÇÃO SAÍDA (CONTRAFLUXO)

LEGENDA

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA
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LAYOUT LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – FASE 1

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 55% -
10 ALUNOS
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DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. 

SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
18 ALUNOS

LEGENDA

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA

Manual PROTOCOLO (8266076)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 183

Num. 67916457 - Pág. 183

Num. 10249576 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



64

LAYOUT  SALA DOS PROFESSORES – FASE 1

SITUAÇÃO NA 
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 50% -
6 PESSOAS
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DISTANCIAMENTO SOCIAL - 1,5m. DISPENSADORES COM ALCOOL GEL

SITUAÇÃO PRÉ-
PANDEMIA

OCUPAÇÃO 100% -
12 PESSOAS

LEGENDA

LAVATÓRIO DE MÃOS COM DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, 
PORTA PAPEL TOALHA E LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L

PRÉ-PANDEMIA NA PANDEMIA
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FONTES DE INVESTIMENTO DE 

RECURSOS PARA A EQUIPE GESTORA DA 

ESCOLA IMPLANTAR OS PROTOCOLOS: 

PDDE EMERGENCIAL – FNDE

PAGUE EXTRA PANDEMIA COVID-19 - SEEC
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O QUE A ESCOLA TEM QUE FAZER AGORA ?

4 QUATRO COISAS

1ª

• APROVAR NO CONSELHO O PLANO DE RETOMADA DAS AULAS 
PRESENCIAIS  

• (vide modelo anexo)

2ª
• COMPRAR OS EPIs (máscaras, protetor, toten, dispenseres, luvas,etc) 

• COMPRAR OS INSUMOS (álcool 70% gel e líquido, agua sanitária, etc) 

3ª

• PREPARAR O PRÉDIO ESCOLAR

• Colocar a sinalização nas paredes e adesivos no piso.
• Instalar lavatórios (pias) no lado de fora dos refeitório e banheiros.

4ª

• DEFINIR ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA A PRÁTICA DE NOVOS HÁBITOS 
SATINÁRIOS PELA COMUNIDADE ESCOLAR DENTRO DA ESCOLA.
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( ) Máscara de Tecido Laváveis – Kit 4 máscaras para alunos,
professores, servidores e colaboradores.

( ) Totem dispensador de álcool gel com pedal de acionamento,
reservatório com capacidade para 5 litros de álcool gel 70%.

( ) Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho
( ) Tapete sanitizante acarpetado, com bordas de plástico, e área

húmida para solução sanitizante e área seca contígua.
( ) Face shield – Máscara de proteção individual reutiizável, em

acetato transparente, com suporte plástico ajustável para
encaixe para cabeça na cor branca.

( ) Dispensador para Álcool gel, plástico 800 à 900 ml.
( ) Dispensador para sabonete líquido plástico 800 à 900 ml
( ) Dispensador para papel toalha interfolha, em plástico ABS,

branco, visor transparente

( ) Pulverizador Costal manual polietileno, capacidade tanque:

20 litros, aplicação: inseticida (solução agua sanitária),

mangueira trançada.
( ) Pulverizador portátil em plástico, capacidade: 500 a 800 ml.

( ) Alccol 70% em gel e líquido / água sanitária.

67

O QUE A ESCOLA TEM QUE COMPRAR ?
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI´s PREPARAR O PRÉDIO ESCOLAR

( ) Lavatório de mãos suspenso (pia), em cerâmica, na cor branca,
incluindo parafusos de fixação, extensão de ponto de
alimentação de água e ponto de escoamento de esgoto
mais próximos.

( ) Torneira de pressão metálica, cromada, com temporizador
automático de fechamento(10 à 20s), e com garantia para troca.

( ) Lixeira plastica com acionamento por pedal, na cor branca,
capacidade de 50 litros.

( ) Fita adesiva, material: vinil, tipo: monofásica, largura: 50 ou 48
mm, comprimento: 30m, cor: vermelha/amarela, aplicação:
sinalização em solo.

( ) Fita adesiva, material: polietileno, tipo: dupla face, largura: 12
mm, comprimento: 20m, espessura: 1mm, cor: incolor.

( ) Fita zebrada nas cores amarela e preta, rolo medindo 70mm X
200m.

( ) Comunicação visual (cartazes e adesivos) –produzidos segundo
campanha promocional padrão, específica para prevenção e

cuidados quanto a COVID-19.
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E-mail - 8267265

Data de Envio: 
  26/01/2021 14:53:28

De: 
  SEEC/6dired@rn.gov.br <6dired@rn.gov.br>

Para:
    pattriciaifrn@gmail.com
    franmartin@bol.com.br
    neusiene_marques@yahoo.com.br

Assunto: 
  Memorando Circular 04

Mensagem: 
  Segue Memorando Circular e anexos

Anexos:
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Memorando_Circular_8229565.html
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    E_mail_8253733.html
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
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E-mail - 8267624

Data de Envio: 
  26/01/2021 15:17:39

De: 
  SEEC/10ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <caico.10direc@gmail.com>

Para:
    caico.10direc@gmail.com
    suenyra@outlook.com
    veravcf@bol.com.br

Assunto: 
   Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais. Pandemia Covid-19 Retomada das
Aulas Presenciais.

Mensagem: 
  Encaminhando...

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf

E-mail SEEC - 10 DIREC 8267624         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 191

Num. 67916457 - Pág. 191

Num. 10249576 - Pág. 33Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



E-mail - 8268311

Data de Envio: 
  26/01/2021 16:00:19

De: 
  SEEC/5ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <5diredcm@gmail.com>

Para:
    Adão <eduardosincicam@gmail.com>
    Adão <lcavlis1767@gmail.com>
    Augusto <ivoneidedefranca@hotmail.com>
    Augusto <josewellbrito@gmail.com>
    Barão <smarialindoneide@yahoo.com.br>
    Barão <lourdesmaria663@gmail.com>
    CEEP <shirley9lemos@hotmail.com>
    CEEP <ceep.ruyantunes@hotmail.com>
    Clotilde <rickrocha2000@yahoo.com>
    Clotilde <gil_santos.s@hotmail.com>
    Coronel <geize06dias@hotmail.com>
    Coronel <mcbelem@ig.com.br>
    Dom Egênio <jerlianbatista@gmail.com>
    Dom Eugênio <lenildefidelis@gmail.com>
    Edgar <ilanne_costa@hotmail.com>
    Edgar <anakatia80@yahoo.com.br>
    Enéas <fabianafsiqueira@outlook.com>
    Enéas <sandra.souzarn@yahoo.com.br>
    General <taniafernandes.cm@gmail.com>
    General <nair_o@yahoo.com.br>
    Henrique <ivoandreh@gmail.com>
    Henrique <luiz28augusto@hotmail.com>
    Imaculada <actito1@hotmail.com>
    Imaculada <adri.amo@hotmail.com>
    Isabel <recosociologia@gmail.com>
    Isabel <mpaz.oliveira@gmail.com>
    Joaquim <ptdarocha201@gmail.com>
    Joaquim Nabuco <eribertomoreira@bol.com>
    Lavoisier <fcacosme@yahoo.com.br>
    Lavoisier <joycielson@hotmail.com>
    Maria Antonia <illanelis@hotmail.com>
    Maria Antonia <joelmabsilva.213@gmail.com>
    Marta Pernambuco <ramirotsj@gmail.com>
    Marta Pernambuco <manfs@live.com>
    Monsenhor <adrianogbezerra@yahoo.com.br>
    Monsenhor <gliceliamaria16@gmail.com>
    Olímpia <sim.fonseca@yahoo.com.br>
    Olímpia <gercienefarias@hotmail.com>
    Otto <samayafagundes@hotmail.com>
    Otto <soniamarcelly@hotmail.com>
    Stoessel <cleber.edcu@bol.com.br>
    Stoessel <leo_fmbarra@ymail.com>
    Tabelião <adjerson.bezerra@hotmail.com>
    Tabelião <mrgeraldina@hotmail.com>
    Ubaldo <w.3274@yahoo.com.br>
    Ubaldo <solange_marias@hotmail.com>
    Kivia Kecia <kiviakecia@gmail.com>
    Marluce Morais <marlucepmorais@hotmail.com>
    Rosana Karla <rosanaoliveira180474@gmail.com>
    Darilene Rodrigues <darirodrigues@hotmail.com>
    Ademarlon <ademarlon@gmail.com>
    Álvaro <martinsmta@yahoo.com.br>
    Cláudia <clajuao@hotmail.com>
    Cristina <tinassobral2112@gmail.com>
    Débora <felipedeborah@gmail.com>
    Denise de Farias <denise.defarias@hotmail.com>
    Eli <eli.pl@hotmail.com>
    Francisco de Assis <assislibra@yahoo.com.br>
    Geovanísia <disamarques@gmail.com>
    Josenilda <jjosenildahora@gmail.com>
    Josilene <josilenepeixoto@ymail.com>
    Ranielle <ranittaoliver@gmail.com>

Assunto: 
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  MEMORANDO-CIRCULAR 4 - Retomada das Aulas Presenciais - Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura
das Escolas Estaduais. Pandemia Covid-19.

Mensagem: 
  Solicito a V. Sas. que apresentem o Plano de Retomada das atividades escolares de sua unidade escolar, até 29 de
janeiro de 2021, elaborados conforme previsto na Resolução nº 04, de 21 de setembro de 2020, do Conselho Estadual
de Educação que aprovou o Documento Potiguar.
eguem, em anexo, os documentos que deverão ser disponibilizados aos gestores de maneira a orientar a elaboração
do respectivo Plano:

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS (Manual
Orientativo);
Memorial Descritivo dos itens e insumos necessários;
Comunicação Visual com as peças de cartazes e adesivos necessários para a sinalização das escolas;
Resolução nº 01/2021 GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA Pandemia Covid-19;
Relatório do Pague Extra com valores previstos para cada escola;
Documento Potiguar.

Att.; Débora Felipe.

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
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E-mail - 8269566

Data de Envio: 
  26/01/2021 17:18:21

De: 
  SEEC/11ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <1ldirecrh@gmail.com>

Para:
    EE Adalgisa Emídia da Costa <eeaec2018@gmail.com>
    EE Adrião de Melo <eepam2018@gmail.com>
    EE Alcides Wanderley <eeawanderley2018@gmail.com>
    EE Ana Maria Vieira Liberato <eeamvl2018@gmail.com>
    EE Cel Ovideo Montenegro <eecom2018@gmail.com>
    EE Claudeci Pinheiro Torres <eecpt2018@gmail.com>
    EE Desembargado Felipe Guerra <eedfg2018@gmail.com>
    EE João Francisco da Costa <eejfc2018@gmail.com>
    EE João Manoel Pessoa Montenegro <eejmp2018@gmail.com>
    EE João Tertulino Lopes <eejtl2018@gmail.com>
    EE Juscelino Kubitschek <eejk2018@gmail.com>
    EE Luiz Gondim <eelg2018@gmail.com>
    EE Manoel de Melo Montenegro <eemmm2018@gmail.com>
    EE Manoel Pessoa Montenegro <eempm02018@gmail.com>
    EE Marcos Alberto de Sá Leitão <eemasl2018@gmail.com>
    EE Maria da Glória <eemgl2018@gmail.com>
    EE Poeta Renato Caldas <eeprc2018@gmail.com>
    EE Silvestre Veras <eesv2018@gmail.com>
    EE Ten Cel José Correia <eetcjc2018@gmail.com>
    raimundosaleitao29@gmail.com
    fj089543@gmail.com
    dired.assu@gmail.com
    pedagogico.11direc@gmail.com

Assunto: 
  Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais

Mensagem: 
  Segue em anexo, os documentos que deverão orientar a elaboração do Plano de retomada das atividades escolares
presenciais:

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS (Manual
Orientativo);
Memorial Descritivo dos itens e insumos necessários;
Comunicação Visual com as peças de cartazes e adesivos necessários para a sinalização das escolas;
Resolução nº 01/2021 GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA Pandemia Covid-19;
Relatório do Pague Extra com valores previstos para cada escola;
Documento Potiguar.

Cordialmente,

Kalina Lygia Chaves
Coord. Adm/Financeira

Anexos:
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
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E-mail - 8271152

Data de Envio: 
  27/01/2021 08:07:14

De: 
  SEEC/7ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <7a-setima.dired@gmail.com>

Para:
    CEAEE <claudinhaiv20@gmail.com>
    EE Cosme Marques <cosmeferreiramarques@yahoo.com.br>
    "EE Dr. José Borges" <escola.borges@yahoo.com.br>
    EE Joao Ataide <eepejmelo@gmail.com>
    EE Joao Ferreira <jferreiraparaiso@hotmail.com>
    EE Jose Bezerra <jbcavalcanti2010@gmail.com>
    EE Jose Joaquim <escolaestadualjosejoaquim@yahoo.com.br>
    EE Jose Nunes <josenunes.carvalho2009@gmail.com>
    EE Manoel Fernandes <estadualfernandes@bol.com.br>
    EE Maria Arioene <escolaeemas@yahoo.com.br>
    EE Medeiros I <manoelmedeiros2010@bol.com.br>
    EE Medeiros II <mmedeirosii@yahoo.com>
    EE Oscarlina Marques <eeioscarlina@yahoo.com.br>
    EE Pedro Severino CAIC <pedroseverino_caic@hotmail.com>
    EE Prof Ribeiro <estadual.ribeiro@gmail.com>
    EE Prof Severino Bezerra <eeseverino15@gmail.com>
    EE Profª Maria Lídia <escmarialidias@gmail.com>
    EE Profª Rita Nelly <escolaritanelly@hotmail.com>
    EE Quintino <escolaquintino@yahoo.com>
    EE Severina Pontes <severina.pontes@hotmail.com>
    EE São Francisco <saofrancisco.escola@gmail.com>
    EE Terezinha Carolino <escolaterezinhacarolino@yahoo.com.br>
    ee.virgiliofurtado@gmail.com

Assunto: 
  Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais. Pandemia Covid-19 Retomada das Aulas
Presenciais.

Mensagem: 
  Diretor(a),

Em anexo, documentação relativa ao "Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais.
Pandemia Covid-19 Retomada das Aulas Presenciais."

Cordialmente,

Meirison Fernandes de Farias
Diretor - 7ª DIREC - Santa Cruz/RN

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
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E-mail - 8271533

Data de Envio: 
  27/01/2021 08:29:24

De: 
  SEEC/8ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <oitavadired@hotmail.com>

Para:
    eepfv.angicos2@gmail.com
    "ESCOLA JOANA HONÓRIO Angicos" <ejhsmangicos@gmail.com>
    escola_joserufino@hotmail.com
    escestgildecinabezerra@gmail.com
    "Escola Maria Alina" <emap-afonsobezerra@hotmail.com>
    ejoseavelino.ejoseavelino@gmail.com
    escolaestadualjosefasampaio79@gmail.com
    abelfurtado.furtado@yahoo.com
    escolaestadualpedroii@gmail.com
    escolaefoc@yahoo.com.br
    efranciscaalves@gmail.com
    meiraesaee@gmail.com
    "EE ARISTÓFANES FERNANDES" <fernandesaristofanes@gmail.com>
    eespabodo@hotmail.com

Assunto: 
  PLANO DE RETOMADAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS

Mensagem: 
  Solicitamos das Escolas jurisdicionadas a essa Diretoria Regional, conforme orientação da Secretaria de Estado da
Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, através do Memorando Circular nº 4/2021, que apresentem até o dia
28/01, o Plano de Retomada das Atividades Presenciais.

A providência se faz necessária, considerando a exiguidade de tempo para a data prevista de início das aulas
presenciais e, sobretudo, a importância e necessidade de uniformizar as orientações e procedimentos a serem
adotados pelas escolas estaduais, com vistas à implantação de protocolo de segurança sanitária de combate ao Novo
Coronavírus.

Assim, seguem, em anexo, os documentos que servirão de orientação para a elaboração do respectivo Plano:

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS (Manual
Orientativo);
Memorial Descritivo dos itens e insumos necessários;
Comunicação Visual com as peças de cartazes e adesivos necessários para a sinalização das escolas;
Resolução nº 01/2021 GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA Pandemia Covid-19;
Relatório do Pague Extra com valores previstos para cada escola;
Documento Potiguar.

Anexos:
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
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E-mail - 8272931

Data de Envio: 
  27/01/2021 09:20:40

De: 
  SEEC/8ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <oitavadired@hotmail.com>

Para:
    escolaabelfurtado.furtado@yahoo.com.br

Assunto: 
  PLANO DE RETOMADAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS

Mensagem: 
  Solicitamos das Escolas jurisdicionadas a essa Diretoria Regional, conforme orientação da Secretaria de Estado da
Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, através do Memorando Circular nº 4/2021, que apresentem até o dia
28/01, o Plano de Retomada das Atividades Presenciais.

A providência se faz necessária, considerando a exiguidade de tempo para a data prevista de início das aulas
presenciais e, sobretudo, a importância e necessidade de uniformizar as orientações e procedimentos a serem
adotados pelas escolas estaduais, com vistas à implantação de protocolo de segurança sanitária de combate ao Novo
Coronavírus.

Assim, seguem, em anexo, os documentos que servirão de orientação para a elaboração do respectivo Plano:

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS (Manual
Orientativo);
Memorial Descritivo dos itens e insumos necessários;
Comunicação Visual com as peças de cartazes e adesivos necessários para a sinalização das escolas;
Resolução nº 01/2021 GS/SEEC que cria o PAGUE EXTRA Pandemia Covid-19;
Relatório do Pague Extra com valores previstos para cada escola;
Documento Potiguar.

Anexos:
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
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E-mail - 8274691

Data de Envio: 
  27/01/2021 10:12:08

De: 
  SEEC/9ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <9diredcn@gmail.com>

Para:
    E IVP <ivpcn@hotmail.com>
    Tristao Eetb <tristaoeetb@yahoo.com.br>
    Capitão Mor Galvão <capitaomorgalvao@gmail.com>
    eems_secretaria@hotmail.com
    Ester Galvão <eepestergalvaointegral@gmail.com>
    "EE Dr. Silvio Bezerra de Melo" <eesbm@hotmail.com>
    eelionsclube@hotmail.com
    CEJA Professora Creuza Bezerra <cejacbezerra@gmail.com>
    EEDJGM Instituição <escola.edjgmedeiros@gmail.com>
    Escola Estadual Professora Iracema Brandão de Araujo <escolaepiba@hotmail.com>
    eejoaohenrique@gmail.com
    eealbinoavelino@hotmail.com
    escolaquerubina silveira <querubinasilveira@gmail.com>
    Escola Estadual Otávio Lamartine Lamartine <esesotaviolamartine@hotmail.com>
    josyenekaline@hotmail.com
    eejjmedeiros@yahoo.com.br
    escola.dmanuel@gmail.com
    armides gomes <nica_ama@hotmail.com>
    Escola Estadual Profª Isabel Ferreira <escolaisabelferreira@gmail.com>
    Escola Teônia Amaral <teoniaamaral.escola@gmail.com>
    Escola Silvino Bezerra Silvino <escolasilvinobezerra@yahoo.com.br>
    "E. E. Angelita Félix Bezerra" <escolaangelitafelix@gmail.com>
    mlmlagoanova@hotmail.com
    eebaraodoriobranco@hotmail.com
    Eemar Escola <eemonsamancioramalho@gmail.com>
    maria-terceira@hotmail.com
    e.e.p.f.b@hotmail.com
    escolabernardinosenasilva@hotmail.com
    eemmedeiros@hotmail.com
    Escola Estadual Manoel Noberto Noberto <nobertoescola@gmail.com>
    eejm.rn@hotmail.com
    Escola João Vilar Cunha <escolajoaovilarcunha@gmail.com>
    aristófanes fernandes <eeafernandez@gmail.com>
    Joaquim Adelino de Medeiros <eejoaquimsv@hotmail.com>

Assunto: 
  RETOMADA DAS ULAS PRESENCIAIS

Mensagem: 
  Estamos enviando todo protocolo , comunicações e informações sobre a retomada das aulas.

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
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E-mail - 8275455

Data de Envio: 
  27/01/2021 10:35:20

De: 
  SEEC/Email da SUEF <suefseecpedagogico@hotmail.com>

Para:
    suefseecpedagogico@hotmail.com

Assunto: 
  Informações.

Mensagem: 
  Informações sobre providências para o retorno às aulas.

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DE RETOMADA AS AULAS

Nutricionistas 6a DRAE <nutrisextadrae@outlook.com>
Seg, 01/02/2021 08:37
Para:  Raimundo Leitao <raimundosaleitao29@gmail.com>; Escola Estadual Adalgisa Emídia da Costa <eeaec2018@gmail.com>; Alcides Wanderley <eealcideswanderley@hotmail.com>; Escola Estadual João
Francisco da Costa <eejfc2018@gmail.com>; eemmm2018@gmail.com <eemmm2018@gmail.com>; Raimundo Leitao <raimundosaleitao29@gmail.com>; eecom2018@gmail.com <eecom2018@gmail.com>;
eeamvl2018@gmail.com <eeamvl2018@gmail.com>; Escola Estadual Professor adrião Melo <eepam2018@gmail.com>; Escola Estadual Luís Gondim <eelg2018@gmail.com>; Escola Estadual Silvestre Veras
<eesv2018@gmail.com>; eedfg2018@gmail.com <eedfg2018@gmail.com>; eecpt2018@gmail.com <eecpt2018@gmail.com>; Escola Estadual Juscelino Kubitscheck <eejk2018@gmail.com>; Escola Estadual
Marcos Alberto de Sá Leitão <eemasl2018@gmail.com>; ESCOLA ESTADUAL MARCOS ALBERTO DE SA LEITAO <eemasl@hotmail.com>; Escola Estadual Poeta Renato Caldas <eeprc2018@gmail.com>; Escola
Estadual Poeta Renato Caldas Escola Estadual Poeta Renato Caldas <eepoetarenatocaldas@hotmail.com>; CEJA Manoel Pessoa Montenegro <eempm02018@gmail.com>; Escola Estadual Ten. Cel. José Correia
<eetcjc2018@gmail.com>

6 anexos (13 MB)
documento_potiguar.PDF; manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf; manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf;
memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf; Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls;
Resolucao_1.2021.pdf;

Prezados,
Em anexo, segue documentação com as devidas orientações para a retomada das aulas. Qualquer dúvida estamos a disposição. 
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DE RETOMADA AS AULAS

Nutricionistas 6a DRAE <nutrisextadrae@outlook.com>
Seg, 01/02/2021 08:45
Para:  Brito Guerra <eebritoguerra@hotmail.com>; suely_silva05@live.com <suely_silva05@live.com>; monica_acquafitness@hotmail.com <monica_acquafitness@hotmail.com>; eedss escola
<eedss1975@gmail.com>; olivajose1@hotmail.com <olivajose1@hotmail.com>; ivanabernadete@bol.com.br <ivanabernadete@bol.com.br>; centro de educação especial lauretânia <ceeslauva@hotmail.com>;
masolangebel@hotmail.com <masolangebel@hotmail.com>; mgracinhasouza@hotmail.com <mgracinhasouza@hotmail.com>; Escola Prof. Antonia Girlande <eepagbs@hotmail.com>;
eliezerbatista456@gmail.com <eliezerbatista456@gmail.com>; juarytelkiano@hotmail.com <juarytelkiano@hotmail.com>; BOL <eecifq@bol.com.br>; amsprofems@hotmail.com <amsprofems@hotmail.com>;
mauriliocomjesus@gmail.com <mauriliocomjesus@gmail.com>; escola elita monte <elita.monte@hotmail.com>; staynegomes@hotmail.com <staynegomes@hotmail.com>; elbia.lucia@bol.com.br
<elbia.lucia@bol.com.br>; kescola@yahoo.com.br <kescola@yahoo.com.br>; Naibe Figueiredo <naibecristina@hotmail.com>; carolinealli35@gmail.com <carolinealli35@gmail.com>; ej.abreu@bol.com.br
<ej.abreu@bol.com.br>; Goreth Lúcio <luciogoreth@gmail.com>; osmarneto82@bol.com.br <osmarneto82@bol.com.br>; escolaestadualmarianoazevedo@hotmail.com
<escolaestadualmarianoazevedo@hotmail.com>; MICHELA MELO <michelams02@gmail.com>; eemjdonascimento@outlook.com <eemjdonascimento@outlook.com>; h-eliana@hotmail.com <h-
eliana@hotmail.com>; Escola Estadual Manoel Joaquim Manoel Joaquim <eemjoaquim@yahoo.com.br>; Everaldo Alves <everaldoalves2@gmail.com>; hudsmarcarlos@gmail.com <hudsmarcarlos@gmail.com>;
eejeronimorosado@hotmail.com <eejeronimorosado@hotmail.com>; elilima@hotmail.com <elilima@hotmail.com>; ritinha_aissac@hotmail.com <ritinha_aissac@hotmail.com>; ESCOLA ESTADAL PROFESSOR
MANUEL JOÃO EEPMJ <eepmj.grossos.rn@hotmail.com>; kalynkegia@hotmail.com <kalynkegia@hotmail.com>; fsamon@hotmail.com <fsamon@hotmail.com>; Escola Estadual Coronel Solon Ensino Fundamental
e Médio <escolasolon@yahoo.com.br>; claudia502014@yahoo.com.br <claudia502014@yahoo.com.br>; analicesuzani@hotmail.com <analicesuzani@hotmail.com>; E.E. Francisca Martins de Souza
<eefmartins@hotmail.com>; zora_fernandes@hotmail.com <zora_fernandes@hotmail.com>; aldivanoliveira@hotmail.com <aldivanoliveira@hotmail.com>; ESC. EST. MANOEL JOAO <eemanoeljoao@hotmail.com>;
expeditojacoraulino@yahoo.com.br <expeditojacoraulino@yahoo.com.br>; elizabth.rnolasco@hotmail.com <elizabth.rnolasco@hotmail.com>; antonio gomes <ee_antoniogomes@hotmail.com>;
plicianegreiros@hotmail.com <plicianegreiros@hotmail.com>; daheane@gmail.com <daheane@gmail.com>; Eliene Silva <aleixorosadasilva@hotmail.com>; in.silva.mutuca@hotmail.com
<in.silva.mutuca@hotmail.com>; rmmaia2@hotmail.com <rmmaia2@hotmail.com>; lavoisier_maia@hotmail.com <lavoisier_maia@hotmail.com>; Silvia Mailde <silviamailde@gmail.com>;
frannunesdasil@gmail.com <frannunesdasil@gmail.com>; FREITAS NOBRE <freitasnobre@gmail.com>; geneidecelestino@bol.com.br <geneidecelestino@bol.com.br>; annimichelli@hotmail.com
<annimichelli@hotmail.com>; escolaestadualabolicao4@yahoo.com.br <escolaestadualabolicao4@yahoo.com.br>; virlene leão oliveira <virleneleao@hotmail.com>; escolaestadualabolicai4@yahoo.com.br
<escolaestadualabolicai4@yahoo.com.br>; escest_cunhadamota@hotmail.com <escest_cunhadamota@hotmail.com>; Alexsandra Fernandes <sandrafernandesjp@hotmail.com>; laurineth10@gmail.com
<laurineth10@gmail.com>; E. E. José Martins de Vasconcelos <eejosemartinsdevasconcelos@hotmail.com>; Lucia Helena <profahelenaon@hotmail.com>; ilanakellydantas2@gmail.com
<ilanakellydantas2@gmail.com>; EE Mons. Raimundo Gurgel <eemonsrdogurgel@hotmail.com>; damascenopereirajdp@hotmail.com <damascenopereirajdp@hotmail.com>; aldabyta@hotmail.com
<aldabyta@hotmail.com>; Filosofia em Versos <filos.jairo.trab@gmail.com>; dariaferreira25@outlook.com <dariaferreira25@outlook.com>; Escola Estadual 30 de Setembro Ensino Fundamental e Médio
<ee30desetembro@hotmail.com>; Elizabeth Freire <eja.educa@outlook.com>; giordana.linhares@gmail.com <giordana.linhares@gmail.com>; eemoreiradias@rn.gov.br <eemoreiradias@rn.gov.br>;
alequidomingos@hotmail.com <alequidomingos@hotmail.com>; edmundoamadordasilva@gmail.com <edmundoamadordasilva@gmail.com>; E.E. SANTA DELMIRA <santadelmira@bol.com.br>;
anaisabela@gmail.com <anaisabela@gmail.com>; joanaalbuquerque.veras@bol.com.br <joanaalbuquerque.veras@bol.com.br>; justiniano.demelo@outlook.com <justiniano.demelo@outlook.com>;
mgoretti.costa@live.com <mgoretti.costa@live.com>; claudioaraujo@hotmail.com <claudioaraujo@hotmail.com>; Socorro Santos <escolacentenario@gmail.com>; Socorro Santos <escolacentenario@gmail.com>;
andreiacristina2013@gmail.com <andreiacristina2013@gmail.com>; hermogenes nogueira <hermogenes_nogueira@hotmail.com>; ritaires de paula <iris_depaula@hotmail.com>; juliana_revoredo@msn.com
<juliana_revoredo@msn.com>; Jaime Câmara camara <domjaimecamara15@gmail.com>; raymaraketty@yahoo.com.br <raymaraketty@yahoo.com.br>; cleidealmeida2007@hotmail.com
<cleidealmeida2007@hotmail.com>; Escola Estadual JERÔNIMO ROSADO <eejeronimorosado@yahoo.com.br>; marcone sena benevides <senabenevides@yahoo.com.br>; cleomanfreitas@gmail.com
<cleomanfreitas@gmail.com>; luanamartinsaraujo@gmail.com <luanamartinsaraujo@gmail.com>; da4alessandro@hotmail.com <da4alessandro@hotmail.com>; E. E. Dr. Ewerton Dantas Cortez
<eeewertondcortez@hotmail.com>; EDNILMA BATISTA <ednilmabatista@hotmail.com>; gildemmar@hotmail.com <gildemmar@hotmail.com>; Erilene Marinho <marinhoerilene@hotmail.com>;
alexandre.a.f@hotmail.com <alexandre.a.f@hotmail.com>; escola padre alfredo <eepe.alfredo@gmail.com>; Graça Viana <gracavmelo@hotmail.com>; jeomarly@gmail.com <jeomarly@gmail.com>; Centro de
Educação Integrada Professor Eliseu Viana <ceipev.com@hotmail.com>; Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana <ceipev.com@hotmail.com>; nettodamacesno@hotmail.com
<nettodamacesno@hotmail.com>; eeantoniomachado@rn.gov.br <eeantoniomachado@rn.gov.br>; Adailza Holanda <adailzaholanda@hotmail.com>; kesiassuncao@bol.com.br <kesiassuncao@bol.com.br>;
cejamossoro@bol.com.br <cejamossoro@bol.com.br>; Vera Lúcia de Freitas Silva <advogada_veralucia@hotmail.com>; ludemysilveira@hotmail.com <ludemysilveira@hotmail.com>; Dix-Sept Rosado <e.e.govdix-
septrosado@hotmail.com>; Raimunda Cavalcanti da Silva Raimalho <raimundacdasramalho@hotmail.com>; marcelolimaguimaraes78@gmail.com <marcelolimaguimaraes78@gmail.com>;
jeronimovrmaia@hotmail.com <jeronimovrmaia@hotmail.com>; ubiragurgel@hotmail.com <ubiragurgel@hotmail.com>; LUIZ FRANCELINO <luizfrancelino13@gmail.com>; ee.nsgaca_mossoro@hotmail.com
<ee.nsgaca_mossoro@hotmail.com>; Escola Estadual Nossa Senhora das Graças <eensgraca.mossoro@gmail.com>; Vanessa Morais <vanessasilveiramorais@hotmail.com>; Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima
<eensf.escola@hotmail.com>; roberto_rivelino0@hotmail.com <roberto_rivelino0@hotmail.com>; Eliana Nunes <elianacurso@gmail.com>; Escola Estadual Luiz Dantas Cavalcanti
<eluizdantascavalcanti@yahoo.com.br>; Ancledson Françuê do Nascimento <cledsdejesus@gmail.com>; noeidebio@gmail.com <noeidebio@gmail.com>; estadual-freire <estadual-freire@bol.com.br>;
paty.trabalho2018@gmail.com <paty.trabalho2018@gmail.com>; Francisca Soares Nogueira <franciscasoaresnogueira@gmail.com>; eeprofessorjosenogueira@hotmail.com
<eeprofessorjosenogueira@hotmail.com>; rmaedu@hotmail.com <rmaedu@hotmail.com>; carlinha.paiva@outlook.com <carlinha.paiva@outlook.com>; E.E. Aida Ramalho <aida-ramalho@hotmail.com>; SUNIEY
CAMPOS FEITOSA <suniey@hotmail.com>; mbragaboarboza@gmail.com <mbragaboarboza@gmail.com>; E.E.Conego Estevam Dantas <eecedantas@gmail.com>; vanusanoronh94@gmail.com
<vanusanoronh94@gmail.com>; genilsadacosta@hotmail.com <genilsadacosta@hotmail.com>; Escola Estadual Professor Solon Moura Moura <eesolonmoura@hotmail.com>; fcleilsonamorm@gmail.com
<fcleilsonamorm@gmail.com>; berecicycouto@hotmai.com <berecicycouto@hotmai.com>; Escola inalda cabral Inalda <escolainaldacabralinalda@yahoo.com.br>; ccristinasolano@hotmail.com
<ccristinasolano@hotmail.com>; Inacia muniz <inaciamuniz@hotmail.com>; Escola Estadual Maria Stella <e.scolamariastella@hotmail.com>; karinasmart@hotmail.com <karinasmart@hotmail.com>;
suzana_gomes34@hotmail.com <suzana_gomes34@hotmail.com>; direabel@yahoo.com <direabel@yahoo.com>; tomazsena@gmail.com <tomazsena@gmail.com>; vasco.quimica@gmail.com
<vasco.quimica@gmail.com>; E.E. FAM <eefcoantoniodemedeiros@hotmail.com>; nyetza@hotmail.com <nyetza@hotmail.com>; elielmasousa@yahoo.com.br <elielmasousa@yahoo.com.br>;
ceepmossoro@gmail.com <ceepmossoro@gmail.com>; Sidney Barbosa <sidneybarbosa36@yahoo.com.br>; evanicefernandes@oi.com.br <evanicefernandes@oi.com.br>; creemos.centro@gmail.com
<creemos.centro@gmail.com>; josé arimatéia lucas lucas <arimateialucas@hotmail.com>; CAS Mossoró <casmossoro@hotmail.com>; miziaemanuella@hotmail.com <miziaemanuella@hotmail.com>;
vyvyfdc@htmail.com <vyvyfdc@htmail.com>; dayana.soares16@hotmail.com <dayana.soares16@hotmail.com>; E E Tertuliano Ayres Dias <tertulianoayres@bol.com.br>; eridete araujo
<eridetearaujo@hotmail.com>; fcidasilva@hotmail.com <fcidasilva@hotmail.com>; renilza maria de medeiros <renilzamaria@hotmail.com>; jerusamelo@hotmail.com <jerusamelo@hotmail.com>; alfa-
ville@bol.com.br <alfa-ville@bol.com.br>; laurindasampaio@hotmail.com <laurindasampaio@hotmail.com>; erinaldamms@bol.com.br <erinaldamms@bol.com.br>; escoladisneylandia@hotmail.com
<escoladisneylandia@hotmail.com>; roselaniacosta@hotmail.com <roselaniacosta@hotmail.com>; aurinetegf@gmail.com <aurinetegf@gmail.com>; escolajoaopauloiipauloii@hotmail.com
<escolajoaopauloiipauloii@hotmail.com>; prof.nonato7@gmail.com <prof.nonato7@gmail.com>; santelma@gmail.com <santelma@gmail.com>; escolapadresatiro@bol.com.br <escolapadresatiro@bol.com.br>;
clecia_mcarvalho@hotmail.com <clecia_mcarvalho@hotmail.com>; escolapadresatiro@bol.com.br <escolapadresatiro@bol.com.br>; eepiff@gmail.com <eepiff@gmail.com>; Maria do Céu Torquato
<mctt40@gmail.com>; eepja.serradomel@gmail.com <eepja.serradomel@gmail.com>; Prof. Roberto de Araujo <robertodaserradomel@gmail.com>; elilde-araujo@hotmail.com <elilde-araujo@hotmail.com>;
Francisco Jair Rodrigues da Silva <jairbarreiras@gmail.com>; elisangelalima@yahoo.com.br <elisangelalima@yahoo.com.br>; Escola Rui Barbosa E. Fundamental e Médio <eeruibarbosatibau@hotmail.com>;
patriciafernandes1976@yahoo.com.br <patriciafernandes1976@yahoo.com.br>; jusciano@yahoo.com.br <jusciano@yahoo.com.br>; alfredo simonetti <alfredosimonetti2010@hotmail.com>; alfredo simonetti
<alfredosimonetti2010@hotmail.com>; joseprofessor1@hotmail.com <joseprofessor1@hotmail.com>; calazansfreire@bol.com.br <calazansfreire@bol.com.br>; Luciene Santos <luci_enesantos@hotmail.com>;
calazansfreire@bol.com.br <calazansfreire@bol.com.br>; Escola Hermogenes Nogueira da Costa <escolahermogenesbh@gmail.com>; E. E. Dr. Ewerton Dantas Cortez <eeewertondcortez@hotmail.com>; PAULO
FREIRE FREIRE <escolapaulofreireestadual@gmail.com>; patytrabalho2018@gmail.com <patytrabalho2018@gmail.com>; eejosemartinsdevasconselos@hotmail.com <eejosemartinsdevasconselos@hotmail.com>;
virlene leao <eeabolicao@gmail.com>

6 anexos (13 MB)
documento_potiguar.PDF; manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf; manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf;
memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf; Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls;
Resolucao_1.2021.pdf;

Prezados,
Em anexo, segue documentação com as devidas orientações para a retomada das aulas. Qualquer dúvida estamos a disposição.
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01/02/2021 Email – Nutricionistas 6a DRAE – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATM3ZmYAZS0wYWEAMS03MGNhLTAwAi0wMAoAEABmR4G5WTZrTIGZ2R0GMn%2B4 1/1

PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DE RETOMADA AS AULAS

Nutricionistas 6a DRAE <nutrisextadrae@outlook.com>
Seg, 01/02/2021 08:55
Para:  aureciogeo@gmail.com <aureciogeo@gmail.com>; Clarícia Sales De Menezes <salesdemenezesc@gmail.com>; jclovispereira@gmail.com <jclovispereira@gmail.com>; eepmartins@hotmail.com
<eepmartins@hotmail.com>; moroliveira@outlook.com <moroliveira@outlook.com>; mariajdossantos_409@hotmail.com <mariajdossantos_409@hotmail.com>; Escola Estadual Sebastião Gurgel
<eesgcaraubas@gmail.com>; Antonio Carlos <escolaestadualantoniocarlos@hotmail.com>; Escola Estadual Prof. Lourenço Gurgel de Oliveira <escolalourenco2014@gmail.com>; joseivanildocosta@gmail.com
<joseivanildocosta@gmail.com>; eeantoniofrancisco@rn.gov.br <eeantoniofrancisco@rn.gov.br>; eesebastiaogomesdeoliveira@rn.gov.br <eesebastiaogomesdeoliveira@rn.gov.br>; alvani de freitas freitas dias
<caicapodi@hotmail.com>; eeantoniaalvesdelima@rn.gov.br <eeantoniaalvesdelima@rn.gov.br>; genildo.morais@yahoo.com.br <genildo.morais@yahoo.com.br>; EE VALDEMIRO PEDRO VIANA- 13- DIRED
<eevaldemiropedroviana@rn.gov.br>; jeoneg@gmail.com <jeoneg@gmail.com>; Escola Zenilda Gama Tôrres <zenildagamatorres@gmail.com>; Ferreira Pinto Escola <eeferreirapinto@hotmail.com>; EE Prof.
Gerson Lopes EEPGL <eepgersonlopes@gmail.com>

6 anexos (13 MB)
documento_potiguar.PDF; manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf; manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf;
memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf; Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls;
Resolucao_1.2021.pdf;

Prezados,
Em anexo, segue documentação com as devidas orientações para a retomada das aulas. Qualquer dúvida estamos a disposição.
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DESPACHO

  
Processo nº 00410002.000399/2021-83
Interessado: GABINETE DO SECRETARIO (SEEC - GS)
  
Vimos por meio deste, informar que os gestores escolares das escolas

estaduais jurisdicionados a 6ª Diretoria Regional de Alimentação Escolar, foram
devidamente informados sobre o Protocolo de Segurança Sanitária de Retomada as
Aulas, como consta nos autos do processo (ID:8317516).

 
Sem mais para o momento.
 
Mossoró, 01/02/2021
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIA NEUMA MEDEIROS O
PINTO, Diretora da 6ª DRAE, em 01/02/2021, às 09:23, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8317590 e o código CRC DAE4577B.

Referência: Processo nº 00410002.000399/2021-83 SEI nº 8317590
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DESPACHO

  
Processo nº 00410002.000399/2021-83
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  

Venho por meio, deste, informar que fora encaminhado o PROTOCOLO DE
SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS -
PANDEMIA COVID-19 - RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS, a todos os gestores
escolares circunscritos a esta Diretoria Regional de Alimentação Escolar (DRAE),
conforme anexo a seguir (ID 8319064).

 
 

Umarizal 01/02/2021
 

Documento assinado eletronicamente por LORENNA KAREN PAIVA E
FREITAS, Diretora da 7ª DRAE, em 01/02/2021, às 10:02, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8318672 e o código CRC 432AF0E8.

Referência: Processo nº 00410002.000399/2021-83 SEI nº 8318672

Despacho SEEC - SUASE / 7 DRAE 8318672         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 204

Num. 67916457 - Pág. 204

Num. 10249576 - Pág. 46Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



E-mail enviado aos gestores escolares - 7ª DRAE (8319064)         SEI 00410002.000399/2021-83 / pg. 205

Num. 67916457 - Pág. 205

Num. 10249576 - Pág. 47Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



E-mail - 8363059

Data de Envio: 
  03/02/2021 17:07:08

De: 
  SEEC/6dired@rn.gov.br <6dired@rn.gov.br>

Para:
    franmartin@bol.com.br
    ceepmrg@yahoo.com
    eepmrg@yahoo.com.br
    eepjssilva@gmail.com
    eejavarela@gmail.com
    eepamedeiros@gmail.com
    eedavelino@gmail.co
    eeddcaxias@gmail.com
    eediogolopes@gmail.com
    clarateteo_21@yahoo.com.br
    esc.joseolavo@hotmail.com
    eepmlbezerra@gmail.com
    eenmcamara@gmail.com
    eemjhonorio@gmail.com
    pattriciaifrn@gmail.com

Assunto: 
  plano de retomada

Mensagem: 
  Segue anexos.

Anexos:
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Memorando_Circular_8229565.html
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DESPACHO

  
Processo nº 00410002.000399/2021-83
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
 
 
Informamos envio para todas as escolas.
Parnamirim, 04/02/2021
 

Documento assinado eletronicamente por ALCIONE FLAVIA FLAVIANA DAS
OLIVEIRAS PEIXOTO, Diretora da 2ª DIREC, em 05/02/2021, às 13:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8365791 e o código CRC 5317CA69.

Referência: Processo nº 00410002.000399/2021-83 SEI nº 8365791
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E-mail - 8387394

Data de Envio: 
  05/02/2021 10:49:01

De: 
  SEEC/5ª DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO <5diredcm@gmail.com>

Para:
    Adão <eduardosincicam@gmail.com>
    Adão <lcavlis1767@gmail.com>
    Augusto <ivoneidedefranca@hotmail.com>
    Augusto <josewellbrito@gmail.com>
    Barão <smarialindoneide@yahoo.com.br>
    Barão <lourdesmaria663@gmail.com>
    CEEP <shirley9lemos@hotmail.com>
    CEEP <ceep.ruyantunes@hotmail.com>
    Clotilde <rickrocha2000@yahoo.com>
    Clotilde <gil_santos.s@hotmail.com>
    Coronel <geize06dias@hotmail.com>
    Coronel <mcbelem@ig.com.br>
    Dom Egênio <jerlianbatista@gmail.com>
    Dom Eugênio <lenildefidelis@gmail.com>
    Edgar <ilanne_costa@hotmail.com>
    Edgar <anakatia80@yahoo.com.br>
    Enéas <fabianafsiqueira@outlook.com>
    Enéas <sandra.souzarn@yahoo.com.br>
    General <taniafernandes.cm@gmail.com>
    General <nair_o@yahoo.com.br>
    Henrique <ivoandreh@gmail.com>
    Henrique <luiz28augusto@hotmail.com>
    Imaculada <actito1@hotmail.com>
    Imaculada <adri.amo@hotmail.com>
    Isabel <recosociologia@gmail.com>
    Isabel <mpaz.oliveira@gmail.com>
    Joaquim <ptdarocha201@gmail.com>
    Joaquim Nabuco <eribertomoreira@bol.com>
    Lavoisier <fcacosme@yahoo.com.br>
    Lavoisier <joycielson@hotmail.com>
    Maria Antonia <illanelis@hotmail.com>
    Maria Antonia <joelmabsilva.213@gmail.com>
    Marta Pernambuco <ramirotsj@gmail.com>
    Marta Pernambuco <manfs@live.com>
    Monsenhor <adrianogbezerra@yahoo.com.br>
    Monsenhor <gliceliamaria16@gmail.com>
    Olímpia <sim.fonseca@yahoo.com.br>
    Olímpia <gercienefarias@hotmail.com>
    Otto <samayafagundes@hotmail.com>
    Otto <soniamarcelly@hotmail.com>
    Stoessel <cleber.edcu@bol.com.br>
    Stoessel <leo_fmbarra@ymail.com>
    Tabelião <adjerson.bezerra@hotmail.com>
    Tabelião <mrgeraldina@hotmail.com>
    Ubaldo <w.3274@yahoo.com.br>
    Ubaldo <solange_marias@hotmail.com>

Assunto: 
  INFORMAÇÃO

Mensagem: 
  BOM DIA CAROS GESTORES

SEGUE O MEMORANDO CICULAR NÚMERO 4 PARA SEGUIEREM AS ORIENTAÇÕES DA SEEC.
ATT,
DARILENE
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Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
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DESPACHO

  
Processo nº 00410002.000399/2021-83
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  

BOM DIA!

 

 

A 5ª DIREC E SEUS GESTORES ESCOLARES , JA ENCONTRAM-SE INFORMADOS DO
MEMORANDO Nº 04/2021.

 

ATT,

DARILENE RODRIGUES

Documento assinado eletronicamente por DARILENE RODRIGUES DE
SOUZA, Técnica em Recursos Humanos I, em 05/02/2021, às 10:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8387557 e o código CRC AA42B248.

Referência: Processo nº 00410002.000399/2021-83 SEI nº 8387557
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E-mail - 8534868

Data de Envio: 
  19/02/2021 08:05:21

De: 
  SEEC/13dired@rn.gov.br <13dired@rn.gov.br>

Para:
    centroeducacaoespecialapodi@gmail.com
    eeantoniaalvesdelima@rn.gov.br
    eeantoniocarlos@rn.gov.br
    eeamericoholanda@rn.gov.br
    eeantoniofrancisco@rn.gov.br
    eefranciscodeassispinheiro@rn.gov.br
    eefranciscoregisfilho@rn.gov.br
    eeprofantoniodantas@rn.gov.br
    eeseverianomelo@rn.gov.br
    eevaldemiropedroviana@rn.gov.br
    eeprofaalvanidefreitasdias@rn.gov.br
    joseivanildocosta@gmail.com
    eesebastiaogomesdeoliveira@rn.gov.br
    eesebastiaogurgel@rn.gov.br
    eejoseclaudioalves@rn.gov.br
    eeprofamariasilviadevcamara@rn.gov.br
    eeprofamariazenildagamatorres@rn.gov.br
    eedozedeoutubro@rn.gov.br
    eeferreirapinto@rn.gov.br
    eeprofessorgersonlopes@rn.gov.br
    eepraxedesmartins@rn.gov.br
    eeproflourencogurgeloliveira@rn.gov.br

Assunto: 
  material completo do protocolo de retorno Pague Emergencial

Mensagem: 
  6 documentos

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
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DESPACHO

  
Processo nº 00410002.000399/2021-83
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
Após ciência sobre o memorando nº 04/2021 "Protocolo de

Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais. – Pandemia
Covid-19 – Retomada das Aulas Presenciais", conclui-se o processo. 

 
Atenciosamente,
 
Natal, 03/03/2021
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO CARMO DE SOUZA
SEVERO, Subcoordenadora, em 03/03/2021, às 16:51, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8683135 e o código CRC 9ED2868D.

Referência: Processo nº 00410002.000399/2021-83 SEI nº 8683135
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E-mail - 8906397

Data de Envio: 
  19/03/2021 16:41:02

De: 
  SEEC/14ª DIREC <dired.umarizal@gmail.com>

Para:
    dired.umarizal@gmail.com

Assunto: 
  BIOSSEGURANÇA

Mensagem: 
  SOCIALIZAR ENTRE OS SETORES E ESCOLAS

Anexos:
    Memorando_Circular_8229565.html
    Memorial_8230537_memorial_memorial_descritivo_ESCOLAS_estaduais_protocolo_pandemia_covid_19_final.pdf
    Comunicacao_Interna_8230606_manual_COMUNICACAO_VISUAL_ESCOLAS_plano_de_retomada_das_aulas_jan2021__1_.pdf
    Resolucao_8231196_Resolucao_1.2021.pdf
    Relatorio_8232347_Pague_Emergencial___2020___SigEduc___101120____R__10_00_com_E._Filhas_e_Centrinhos__1___1_.xls
    Documento_8233514_documento_potiguar.PDF
    Manual_8266076_manual_PROTOCOLO_ESCOLAS_retomada_aulas_presenciais_.vfinal.pdf
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DESPACHO

  
Processo nº 00410002.000399/2021-83
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
 
Em relação ao que foi solicitado no memorando, informarmos que fora

encaminhado o PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA DAS
ESCOLAS ESTADUAIS - PANDEMIA COVID-19 - RETOMADA DAS AULAS
PRESENCIAIS, a todos as escolas (gestores escolares) circunscritos a 8ª DRAE/Pau
dos Ferros. Conclui-se o processo nesta unidade.

Pau dos Ferros/RN, 05/04/2021
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO LEONILDE DE
OLIVEIRA, Diretor, em 05/04/2021, às 08:30, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9062273 e o código CRC 1EB9ABCE.

Referência: Processo nº 00410002.000399/2021-83 SEI nº 9062273
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA   
  

PORTARIA-SEI Nº 112, DE 22 DE MARÇO DE 2021. 
  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E 
DO LAZER DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 
Art. 1º Aprovar o Calendário Escolar – 2020/2021 e o Calendário de Matrícula 2021, 

com as devidas alterações, Anexos I e II, atendendo aos Ciclos de Aprendizagem e ao 
contínuo 2020/2021, a serem adotados pelas Escolas da Rede Estadual de Ensino do Rio 
Grande do Norte, de acordo com Ato de Homologação - SEEC do Parecer nº 065/2020 
CEB/CEE-RN. 

Art. 2º As Redes Municipais de Ensino, nos limites de sua competência e autonomia, por 
espontânea adesão, poderão adotar as orientações constantes nesta Portaria. 

Art. 3º Será considerado, no Ano Letivo de 2020, o percentual de 75% da carga horária 
correspondente ao período de suspensão das atividades presenciais de 18 de março a 18 de 
dezembro de 2020, de acordo com o período de adesão de cada escola. 

§ 1° A carga horária correspondente aos 25% restantes do Ano Letivo de 2020 será 
articulada ao ano letivo de 2021, podendo ser cumprida no período de 1º de fevereiro de 
2021 a 12 de março de 2021, de forma não presencial. 

§ 2° Os percentuais destacados no caput deste Artigo e no § 1° serão calculados com 
base nas estruturas curriculares adotadas em cada unidade escolar, de acordo com a 
Instrução Normativa n° 01/2020 CEE-RN, de 04 de abril de 2020 e com o item 1.1, do 
Anexo Único, da Portaria-SEI nº 438, de 21 de outubro de 2020. 

Art. 4º As unidades escolares que ofertam os Ensinos Fundamental e Médio em Tempo 
Integral contabilizarão o percentual de 75% da carga horária prevista na estrutura curricular 
correspondente, de acordo com o inciso III, do § 4º, do Art. 3°, da Instrução Normativa n° 
01/2020 CEE/SEEC – RN, de 05 de abril de 2020. 

Art. 5º As escolas que não conseguiram concluir o percentual de 75% previsto no Art. 
2° ou aquelas que só iniciaram as atividades não presenciais, após a Portaria n° 
438/2020, serão regulamentadas em calendário escolar próprio. 

Parágrafo único. O Calendário Escolar mencionado no caput deste artigo, após a 
negociação com o Conselho Escolar, deverá ser encaminhado pelas escolas às respectivas 
Diretorias Regionais de Educação e Cultura - DIRECs, para análise e acompanhamento. 

Art. 6º A organização dos Anos Letivos 2020/2021 fica determinada da seguinte forma: 
I – de 17/02 a 17/03/2020 - 19 dias letivos presenciais; 
II – de 18/03 a 19/06/2020 - primeiro período emergencial das atividades não presenciais 

nas Escolas da Rede Pública Estadual; 
III - de 22/06 a 06/07/2020 - recesso para os professores e férias escolares para os 

estudantes; 
IV - 07/07 a 18/12/2020 - segundo período emergencial das atividades não presenciais 

nas Escolas da Rede Pública Estadual; 
V – 19 a 30/12/2020 – exames e resultados finais para os estudantes concluintes nas 

etapas da Educação Básica, ou com outras necessidades de terminalidade apresentadas pelas 
famílias, considerando a continuidade dos que optarem por concluírem em março de 2021;  
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VI – 28/12/2020 – apresentação do Relatório Parcial de Atividades, no SIGEduc, 
homologado pelo Conselho Escolar; 

VII – 02 a 31/01/2021 – férias oficiais dos profissionais do magistério;  
VIII – 01/02 a 12/03/2021 - terceiro período emergencial das atividades não presenciais 

nas Escolas da Rede Pública Estadual; 
IX - 15 a 19/03/2021 – período de estudos e revisão dos objetos de conhecimento e 

habilidades desenvolvidas durante o período de suspensão das atividades; 
X – 20/03/2021 - apresentação do Relatório Final de Atividades, no SIGEduc, 

homologado pelo Conselho Escolar; 
 XI – 22/03 a 04/04/2021 – Recesso escolar em toda a Rede Estadual de Ensino; 
 XII - 05 a 07/04/2021 - Jornada Pedagógica das Escolas Estaduais e Municipais; 
XIII – 08/04/2021 - continuidade das atividades dos Ciclos de Aprendizagem, com o 

acolhimento e integração dos profissionais e dos estudantes nas unidades escolares; 
XIV – 12 a 14/04/2021 – avaliações diagnósticas com os estudantes para orientar o 

planejamento por áreas de conhecimento, nos momentos das horas-atividade planejadas 
pelas equipes pedagógicas das escolas. 

Art. 7º Os Ciclos de Aprendizagem 2020/2021 terão suas atividades não presenciais e 
presenciais, estas últimas assim que autorizadas pelo Governo do Estado, concluídas em 23 
de dezembro de 2021, com exames finais, quando for o caso, para promoção dos estudantes. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições 
em contrário e, em especial, a Portaria-SEI nº 471, de 04 de dezembro de 2020. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.       
Getúlio Marques Ferreira 

Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer 
 

 

  

ANEXO 1 

  

CALENDÁRIO ESCOLAR 2020/2021 

  
2020 

JAN 

            FÉRIAS 
            MATRÍCULAS E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

2020 

FEV 

07 

Dias 

Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
3 4 5 6 7 - 
10 11 12 13 14 - 
17IB 18 19 20 21 - 

24 25 26 27 28 - 
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3 a 7- Jornada Pedagógica:SEEC/UNDI- 

ME 

10 – Jornada Pedagógica: Direc, Equipe 
Gestora, Equipe Pedagógica e UNDIME. 

11 a 14 – Jornada Pedagógica: Escola. 

  

17 - Início do 1º Bimestre/2020. 

24 a 25 – Carnaval. 

26 – Quarta-Feira de Cinzas. 

  

        
2020 

MAR 

  

12 +10= 

22 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
2 3 4 5 6 - 
9 10 11 12 13 - 
16 17 SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP SAEP - - - - 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais. Decreto  Nº 29.989, de 18 de setembro 
de 2020. 

18 – Início do 1º período emergencial – 
Atividades não presenciais/2020. 

  

  
        
2020 

ABR 

  

19 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP 9 10 - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP 21 SAEP SAEP SAEP - 

SAEP SAEP SAEP SAEP - - 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais. Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro de 
2020. 

9 a 10 – Feriado: Semana Santa. 

21 – Feriado: Tiradentes. 
        
 2020 

MAIO 

  

20 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - - - 1 - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais. Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro 
de 2020. 

1 – Feriado: Dia do Trabalho. 
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 2020 

JUN 

  

14 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP 11 SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
R R R R R - 

R R - - - - 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais. DecretoNº 29.989, de 18 de setembro de 
2020. 

11 – Corpus Christi. 

19 – Término do 1º período 
emergencial/2020. 

22 – Início do Recesso Escolar. 
        
 2020 

JUL 

  

19 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - R R R - 
R SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

6 – Término do Recesso Escolar. 

7 – Início do 2º período emergencial 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais. Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro de 
2020. 

        
2020 

AGO 

  

20 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP 11 SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP - - - - - 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais. Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro 

  

De 2020. 

11 – Feriado: Dia do Estudante. 

        
020 

SET 

  

21 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- SAEP SAEP SAEP SAEP - 
7 SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP SAEP SAEP - - - 

7 – Feriado: Independência do Brasil. 
SAEP – Suspensão das Atividades 

Escolares Presenciais – Decreto Nº 29.989, de 
18 de setembro de 2020. 
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2020 

OUT 

  

19 Dias 
Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - - SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
12 SAEP SAEP 15 SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP SAEP 28 SAEP SAEP - 

3 – Feriado: Mártires de Cunhaú e 
Uruaçu. 

12 – Feriado: Padroeira do Brasil. 

15 – Dia do Professor. 

28 – Feriado: Funcionário Público. - 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais – Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro 
de 2020. 

         

 
2020 

NOV 

  

20 Dias 

Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
2 SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 

SAEP - - - - - 

2 – Feriado: Finados. 

15 – Feriado: Proclamação da República. 

**21 – Feriado: Padroeira de Natal. 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais- Decreto Nº 29.989, de 18 de 
setembro de 2020. 

  

        

 
2020 

DEZ 

  

14 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP SAEP - 
SAEP SAEP SAEP SAEP 25 - 

SAEP SAEP SAEP SAEP - - 

SAEP – Suspensão das Atividades Escolares 
Presenciais – Decreto Nº 29.989, de 18 de setembro 
de 2020. 

18 – Término do 2º período emergencial/2020. 

24 – Não considerar dia letivo. 

25 – Feriado: Natal. 

31 – Não considerar dia letivo. 
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2021 

JAN 

  

FÉRIAS 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - - - 1 - 
4 5 6 7 8 - 
11 12 13 14 15 - 
18 19 20 21 22 - 

25 26 27 28 29 - 

1 – Confraternização Universal. 

6 – Dia de Santos Reis. 

  

  
        
2021 

FEV 

  

20 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
1 2 3 4 5 - 
8 9 10 11 12 - 
15 16 17 18 19 - 

22 23 24 25 26 - 

1 – Início do 3º período emergencial/2020. Suspensão de pré-carnaval e de carnaval 
– Decreto Nº 30.369, de 1º de fevereiro de 
2021. 

        
2021 

MAR 

  

10 

Dias Letivos 

  

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
1 2 3 4 5 - 
8 9 10 11 12 - 
15 16 17 18 19 - 
R R R R R - 

R R R - - - 

12 – Término do 3º período 
emergencial/2020. 

22 – Início do Recesso Escolar/2021. 

        
2021 

ABR 

  

18 

Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - - 1 2 - 
5 6 7 8IB 9 +10 
12 13 14 15 16 - 
19 20 21 22 23 +24 

26 27 28 29 30 - 

1 e 2 – Feriado: Semana Santa. 

4 – Término do Recesso Escolar/2021. 

8 – Início do 1º Bimestre/2021. 

+10 e +24 – Dias letivos acrescidos. 
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5 a 7 – Jornada Pedagógica: 
SEEC/UNDIME, DIRECs e Escolas. 

21 – Feriado: Tiradentes. 

        

  

  
2021 

MAIO 

  

23 

Dias Letivos 

SE
G 

TE
R 

QUA QUI SEX 
SAB 

3 4 5 6 7 +8 
10 11 12 13 14 - 
17 18 19 20 21 +22 
24 25 26 27 28 - 

31 - - - - - 

1 – Feriado: Dia do Trabalho. 

  

+8 e +22 – Dias letivos acrescidos. 

        
2021 

JUN 

  

22 

Dias Letivos 

SE
G 

TE
R QUA QUI SEX SAB 

- 1 2 3 4 - 
7 8 9 10 11 +12TB 
14I

B 15 16 17 18 - 
21 22 23 24 25 - 

28 29 30 - - - 

3 – Corpus Christi. 

+12 – Término do 1º Bimestre/2021. 

14 -Início do 2º Bimestre/2021. 

        
2021 

JUL 

  

24 

Dias Letivos 

SE
G 

TE
R QUA QUI SEX SAB 

- - - 1 2 - 
5 6 7 8 9 +10 
12 13 14 15 16 - 
19 20 21 22 23 +24 

26 27 28 29 30 - 

+10 e +24 – Dias letivos acrescidos.   

  
        

2021 

AGO 

  

23 

SE
G 

TE
R 

Q
UA 

Q
UI 

S
E
X 

SAB 

2 3 4 5 6 +7 
9 10 11 12 1

3 - 

16 17 18
TB 

19I
B 

2
0 - 

23 24 25 26 2
7 +28 
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Dias 
Letivos 

30 31 - - - - 

11 – Feriado: Dia do Estudante. 

18 – Término do 2º Bimestre/2021. 

19 – Início do 3º Bimestre/2021. 

+7 e +28 – Dias letivos 
acrescidos. 

        

  

  

  

  
2021 

SET 

  

23 

Dias 
Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - 1 2 3 - 
6 7 8 9 10 +11 
13 14 15 16 17 - 
20 21 22 23 24 +25 

27 28 29 30 - - 

7 – Feriado: Independência do Brasil. 

+11 e +25 – Dias letivos acrescidos. 

  

  

        

  
2021 

OUT 

  

20 

Dias 
Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - - - 1 - 
4 5 6 7 8 +9 
11 12 13 14 15 - 
18 19 20 21 22 +23 

25TB 26IB 27 28 29 - 

3 – Feriado: Mártires de Cunhaú e 
Uruaçu. 

+9 e +23 – Dias letivos acrescidos. 

12 – Feriado: Padroeira do Brasil. 

15 – Dia do Professor. 

25 – Término do 3º Bimestre/2021. 

26 – Início do 4º Bimestre/2021. 

28 – Feriado: Funcionário Público. 
         

  
2021 SEG TER QUA QUI SEX SAB 

1 2 3 4 5 +6 
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NOV 

22 

Dias 

Letivos 

8 9 10 11 12 - 
15 16 17 18 19 +20 
22 23 24 25 26 - 

29 30 - - - - 

2 – Feriado: Finados. 

+6 e +20 – Dias letivos acrescidos. 

15 – Feriado: Proclamação da República. 

**21 – Feriado: Padroeira de Natal. 
        

  

  

  
2021 

DEZ 

  

19 + 06 

= 25 Dias Letivos 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
- - 1 2 3 +4 
6 7 8 9 10 - 
13 14 15 16 17 +18 
20 21 22 23TB 24 - 

27EF 28TEF 29RF 30 31 - 

+4 e +18 – Dias letivos acrescidos. 

23 – Término do 4º Bimestre/2021. 

27 a 28 – Exame Final. 

29 – Resultado Final. 

24 – Não considerar dia letivo. 

25 – Feriado: Natal. 

31 – Não considerar dia letivo. 

06 dias letivos acrescidos – Projetos 
Interdisciplinares. 

  

  
BIMESTRES LEGENDA FERIADOS 
  

ANO LETIVO 2020 

  

DIAS LETIVOS PRESENCIAIS 

17/02/2020 a 17/03/2020 

  

1º PERÍODO EMERGENCIAL 

18/03/2020 a 19/06/2020 

  

  
            IB – Início do Bimestre 
            TB– Término do Bimestre 
            R – Recesso 
            EF – Exame Final 
            RF – Resultado Final 

  

1º/01 – Confraternização 
Universal 

06/01 – Dia de Santos Reis 

24 a 25/02/2020 – Carnaval 

26/02/2020 – Quarta-feira de 
Cinzas 

09 a 10/04/2020 – Semana 
Santa 

21/04 – Tiradentes 

1º/05 – Dia do Trabalho 

11/06/2020 – Corpus Christi 
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2º PERÍODO EMERGENCIAL 

07/07/2020 a 18/12/2020 

  

3º PERÍODO EMERGENCIAL 

01/02/2021 a 12/03/2021 

  

ANO LETIVO 2021 

1º BIMESTRE 

08/04/2021 a 12/06/2021= 

50 dias 

  

2º BIMESTRE 

14/06/2021 a 

18/08/2021= 

50 dias 

  

3º BIMESTRE 

19/08/2021 a 

25/10/2021= 

50 dias 

  

4º BIMESTRE 

26/10/2021 a 

23/12/2021= 

44dias + 06dias 

(Projetos)= 

50 dias 

03/06/2021 – Corpus Christi 

11/08 – Dia do Estudante 

07/09 – Independência do 
Brasil 

03/10 – Mártires de Cunhaú e 
Uruaçu 

12/10 – Padroeira do Brasil 

15/10 – Dia do Professor 

28/10 – Funcionário Público 

02/11 – Finados 

15/11 – Proclamação da 
República 

**21/11- Padroeira de Natal 

25/12 – Natal 
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OBSERVAÇÕES/2021                   EJA - ENSINO MÉDIO E CEJA 

  
            16/08 a 18/08/2021 – Solicitação e validação das vagas. 
            19/08 e 20/08/2021 – Matrículas da EJA – Ensino Médio e CEJA. 
            23/08/2021 – Início do 2º Semestre. 
            28/12/2021–Término do 2ºSemestre. 

  

 

 
  
  

  
  

ANEXO II - CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 2021 

  

Quadro Sintético 
Tipo de Processo de Matrícula Períodos 
Oferta de Vaga 22/02/2021 a 05/03/2021 
Validação das Vagas pela DIREC 22/02/2021 a 12/03/2021 
Renovação Automática de 2020 para 2021 15/03/2021 a 17/03/2021 
Novos Estudantes NEE (Portal Público) 18/03/2021 a 23/03/2021 
Solicitação de Ajuste de Matrícula (Portal dos Pais/Responsáveis) 18/03/2021 a 23/03/2021 
Validação do Ajuste de Matrícula (Portal da Gestão Escolar) 18/03/2021 a 24/03/2021 
Solicitação de Transferência Por Interesse Próprio (Portal dos Pais/Responsáveis) 18/03/2021 a 23/03/2021 
Validação da Transferência por Interesse Próprio (Portal da Gestão Escolar) 18/03/2021 a 23/03/2021 
Solicitação de Transferência Automática (Municipal e Estadual – Natal e Macaíba) 18/03/2021 a 23/03/2021 
Resultado da Transferência Automática (Municipal e Estadual – Natal e Macaiba) 24/03/2021 
Solicitação Antecipada Novos Estudantes - Ensino Médio e Centros Profissionais de Tempo Integral. 18/03/2021 a 29/03/2021 
Divulgação das Vagas concedidas  do Ensino Médio e Centros Profissionais de Tempo Integral 30/03/2021 
Novos Estudantes (Portal Público) 31/03/2021 a 04/04/2021 

  
Orientação de Cada Processo 

  
1.            RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

Em virtude dos acontecimentos não previstos de 2020 devido a COVID, todos os 
estudantes da Rede Estadual de Ensino terão sua renovação automática, exceto os casos em 
que o sistema não possa renovar por não ter vaga no ano/série/período turno de necessidade 
do estudante, sendo necessário que a escola realize o procedimento adequado para regularizar 
a situação do estudante (renovação manual ou transferência). 

A renovação ocorrerá no período 15/03/2021 a 17/03/2021. (Será realizada 
automaticamente pelo SIGEduc). 
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2.            AJUSTE DE MATRÍCULA 

O pai/mãe/responsável, caso identifique a necessidade,  poderá dar ciência que deseja que 
o estudante repita a série de 2020 no ano letivo de 2021, no portal do Pai/Responsável durante 
o período de 18/03/2021 a 23/03/2021, acessando a opção “Declaração de Permanência”. A 

Escola deverá realizar a validação do ajuste para que o processo seja concluído dentro do 
período de 18/03/2021 a 24/03/2021, acessando o relatório na opção “Declarações de 

Intenção” na aba de “Matrículas”, que fica no “Portal da Gestão Escolar”, para visualizar as 

declarações realizadas. 

  
3.            TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO 

O estudante da Rede Estadual que desejar realizar transferência para uma escola da Rede 
Estadual, deve declarar a intenção por meio do Portal dos Pais/Responsáveis no período de 
18/03/2021 a 23/03/2021. A Escola realizará a validação da Intenção de Transferência para 
que o processo seja concluído dentro do período de 18/03/2021 a 23/03/2021, acessando o 
relatório na opção “Declarações de Intenção” na aba de “Matrículas”, que fica no “Portal da 
Gestão Escolar”, para visualizar as declarações realizadas. O resultado da Concessão de vaga 

para a escola de destino solicitada será disponibilizado em 24/03/2021. 

  

 Após a vaga concedida, a matrícula do estudante será efetivada automaticamente e 
o pai/rmãe/esponsável terá 15 dias, contando a partir de 05/04/2021, para entregar a 
documentação necessária para a escola. Caso os documentos não sejam entregues no prazo, 
a vaga será CANCELADA por motivo de prazo expirado. 

   
4.         SOLICITAÇÃO DE VAGA ANTECIPADA (Ensino Médio Integral, os Centros 

Profissionais de Tempo Integral). 

 As solicitações antecipadas de vaga para estudante com Necessidades Educacionais 
Especiais (NEE), citadas no Art. 4º da Resolução nº 03/2016/CEE/RN,  para as escolas que 
ofertam Ensino Médio Integral, os Centros Profissionais de Tempo Integral, Centro Estadual 
de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire-CENEP e Centro Estadual de Educação 
Profissional Professora Djanira Brasilino de Souza ocorrem durante o período de 18/03/2021 
a 29/03/2021, com a divulgação do resultado realizada no dia 30/03/2021. 

  
5.            NOVOS ESTUDANTES (Outras Redes de ensino, ou alunos que não cursaram o 

ano letivo anterior) 

 O período de solicitação de vaga para as escolas da Rede Estadual de Ensino, 
independente de tipo de Oferta será de: 
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●         18/03/2021 a 23/03/2021 para estudante NEE.  
●         31/03/2021 a 04/04/2021 para os demais estudantes.  

 A Vaga será concedida no ato da solicitação, a matrícula do estudante será efetivada 
automaticamente e o pai/mãe/responsável terá 15 dias, contando a partir de 05/04/2021, para 
entregar a documentação necessária para a escola. Caso os documentos não sejam entregues 
no prazo, a vaga será CANCELADA por motivo de prazo expirado.  

  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

Os estudantes que obtiveram vaga concedida informando que possui alguma necessidade 
especial, devem entregar a documentação necessária à escola apresentando, também,  um 
dos comprovantes abaixo: 

●          Plano de Atendimento AEE (Atendimento Educacional Especial) e/ou PEI (Plano 
educacional Individualizado). 

●          Avaliação Biopsicossocial da deficiência 
●          Avaliação psicopedagógica ou relatório pedagógico 
●          Laudo Médico. 
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DIREC MUNICÍPIO

1ª Extremoz

1ª Extremoz

1ª Extremoz

1ª Extremoz

1ª Extremoz

1ª Extremoz

1ª Extremoz

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba
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1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Macaíba

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte
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1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Norte

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul
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1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul
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1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Sul

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste
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1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste
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1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Leste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste
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1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª Natal / Oeste

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante
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1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

1ª
São Gonçalo do 

Amarante

2ª Arez

2ª Arez

2ª Baia Formosa

2ª Baia Formosa

2ª Canguaretama

2ª Canguaretama

2ª Canguaretama

2ª Canguaretama

2ª Canguaretama

2ª Goianinha

2ª Goianinha

2ª Monte Alegre

2ª Nísia Floresta
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2ª Nísia Floresta

2ª Nísia Floresta

2ª Nísia Floresta

2ª Nísia Floresta

2ª Nísia Floresta

2ª Nísia Floresta

2ª Nísia Floresta

2ª Nísia Floresta

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim
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2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª Parnamirim

2ª São José de Mipibu

2ª São José de Mipibu

2ª São José de Mipibu

2ª São José de Mipibu

2ª São José de Mipibu

2ª São José de Mipibu

2ª São José de Mipibu

2ª
Senador Georgino 

Avelino

2ª Tibau do Sul
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2ª Tibau do Sul

2ª Vera Cruz

2ª Vera Cruz

2ª Vila Flor

3ª
Boa Saúde (Januário 

Cicco)

3ª Brejinho

3ª Brejinho

3ª Brejinho

3ª Espírito Santo

3ª Espírito Santo

3ª Jundiá

3ª Lagoa D'anta

3ª Lagoa D'anta
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3ª Lagoa de Pedras

3ª Lagoa Salgada

3ª Lagoa Salgada

3ª Montanhas

3ª Montanhas

3ª
Monte das 
Gameleiras

3ª Nova Cruz

3ª Nova Cruz

3ª Nova Cruz

3ª Nova Cruz

3ª Nova Cruz

3ª Nova Cruz

3ª Passa e Fica

3ª Passa e Fica
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3ª Passagem

3ª Pedro Velho

3ª Pedro Velho

3ª Pedro Velho

3ª Santo Antônio

3ª Santo Antônio

3ª Santo Antônio

3ª Santo Antônio

3ª Santo Antônio

3ª
São José de 
Campestre

3ª
São José de 
Campestre

3ª
São José de 
Campestre

3ª Serra de São Bento
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3ª Serra de São Bento

3ª Serrinha

3ª Várzea

4ª Barcelona

4ª Bom Jesus

4ª Bom Jesus

4ª
Caiçara do Rio dos 

Ventos

4ª
Caiçara do Rio dos 

Ventos

4ª Ielmo Marinho

4ª Ielmo Marinho

4ª Lagoa de Velhos

4ª Riachuelo

4ª Rui Barbosa

4ª Santa Maria

4ª São Paulo do Potengi

4ª São Paulo do Potengi

4ª São Pedro

4ª São Tomé
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4ª Senador Eloi de Souza

4ª
Serra Caiada (Pte. 

Juscelino)

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Ceará-Mirim

5ª Maxaranguape

5ª Pureza

5ª Pureza

5ª Rio do Fogo

5ª Rio do Fogo
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5ª
São Miguel do 

Gostoso

5ª Taipu

5ª Taipu

5ª Taipu

5ª Touros

5ª Touros

5ª Touros

6ª Alto do Rodrigues

6ª Alto do Rodrigues

6ª Galinhos

6ª Guamaré

6ª Guamaré

6ª Macau

6ª Macau

6ª Macau

6ª Macau

6ª Macau
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6ª Macau

6ª Pendências

6ª Pendências

6ª Pendências

6ª Porto do Mangue

7ª Campo Redondo

7ª Campo Redondo

7ª Coronel Ezequiel

7ª Jaçanã

7ª Jaçanã

7ª Japi

7ª Japi

7ª Japi

7ª Lajes Pintada

7ª Lajes Pintada

7ª Santa Cruz

7ª Santa Cruz
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7ª Santa Cruz

7ª Santa Cruz

7ª Santa Cruz

7ª Santa Cruz

7ª Santa Cruz

7ª Santa Cruz

7ª São Bento do Trairi

7ª Sítio Novo

7ª Tangará

7ª Tangará

8ª Afonso Bezerra

8ª Afonso Bezerra

8ª Afonso Bezerra

8ª Angicos

8ª Angicos

8ª Angicos

8ª Bodó
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8ª Fernando Pedroza

8ª Lajes

8ª Lajes

8ª Pedro Avelino

8ª Pedro Avelino

8ª Santana do Matos

8ª Santana do Matos

9ª Acari

9ª Acari

9ª Carnaúba dos Dantas

9ª Cerro Corá

9ª Cerro Corá

9ª Cruzeta

9ª Cruzeta

9ª Currais Novos

9ª Currais Novos

9ª Currais Novos

9ª Currais Novos
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9ª Currais Novos

9ª Currais Novos

9ª Currais Novos

9ª Currais Novos

9ª Currais Novos

9ª Equador

9ª Equador

9ª Florânia

9ª Florânia

9ª Lagoa Nova

9ª Lagoa Nova

9ª Parelhas

9ª Parelhas

9ª Parelhas

9ª Parelhas

9ª Parelhas

9ª Parelhas

9ª Parelhas
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9ª Parelhas

9ª Santana do Seridó

9ª São Vicente

9ª São Vicente

9ª
Tenente Laurentino 

Cruz

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Caicó
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10ª Caicó

10ª Caicó

10ª Ipueira

10ª Jardim de Piranhas

10ª Jardim de Piranhas

10ª Jardim do Seridó

10ª Jardim do Seridó

10ª Jucurutu

10ª Jucurutu

10ª Jucurutu

10ª Jucurutu

10ª Ouro Branco

10ª São Fernando

10ª São João do Sabugi

10ª São João do Sabugi

10ª São José do Seridó

10ª São José do Seridó

10ª Serra Negra do Norte
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10ª
Timbaúba dos 

Batistas

11ª Assu

11ª Assu

11ª Assu

11ª Assu

11ª Assu

11ª
Campo Grande 

(Augusto severo)

11ª
Campo Grande 

(Augusto severo)

11ª Carnaubais

11ª Carnaubais

11ª Ipanguaçu

11ª Ipanguaçu

11ª Ipanguaçu

11ª Ipanguaçu

11ª Itajá

11ª Itajá

11ª Paraú

11ª Paraú
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11ª São Rafael

11ª Triunfo Potiguar

12ª Areia Branca

12ª Areia Branca

12ª Areia Branca

12ª Areia Branca

12ª Areia Branca

12ª Areia Branca

12ª Areia Branca

12ª Baraúna

12ª Baraúna

12ª Baraúna

12ª Gov. Dix-Sept Rosado

12ª Gov. Dix-Sept Rosado

12ª Grossos

12ª Grossos

12ª Mossoró

12ª Mossoró
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12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró
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12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró
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12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Mossoró

12ª Serra do Mel

12ª Tibau

12ª Tibau
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12ª Upanema

12ª Upanema

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Apodi

13ª Caraúbas

13ª Caraúbas

13ª Caraúbas

13ª Caraúbas

13ª Caraúbas

13ª Felipe Guerra

13ª Itaú
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13ª Itaú

13ª Rodolfo Fernandes

13ª Rodolfo Fernandes

13ª Severiano Melo

13ª Severiano Melo

13ª Taboleiro Grande

14ª Almino Afonso

14ª Almino Afonso

14ª Almino Afonso

14ª Antônio Martins

14ª Frutuoso Gomes

14ª Frutuoso Gomes

14ª Janduis

14ª Janduis

14ª João Dias

14ª Lucrécia

14ª Lucrécia
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14ª Martins

14ª Martins

14ª Martins

14ª Messias Targino

14ª
Olho D'água dos 

Borges

14ª Patu

14ª Patu

14ª Patu

14ª Rafael Godeiro

14ª Riacho da Cruz

14ª Riacho da Cruz

14ª Serrinha dos Pinto

14ª Serrinha dos Pinto

14ª Umarizal

14ª Umarizal

14ª Umarizal

14ª Umarizal

14ª Viçosa
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15ª Água Nova

15ª Alexandria

15ª Alexandria

15ª Alexandria

15ª Alexandria

15ª Cel. João Pessoa

15ª Dr. Severiano

15ª Encanto

15ª Francisco Dantas

15ª José da Penha

15ª Luís Gomes

15ª Luís Gomes

15ª Luís Gomes

15ª Major Sales

15ª Marcelino Vieira

15ª Marcelino Vieira

15ª Paraná
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15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pau dos Ferros

15ª Pilões

15ª Pilões

15ª Portalegre

15ª Portalegre

15ª Rafael Fernandes

15ª Rafael Fernandes

15ª Rafael Fernandes

15ª Riacho de Santana
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15ª
São Francisco do 

Oeste

15ª São Miguel

15ª Tenente Ananias

15ª Tenente Ananias

15ª Tenente Ananias

15ª Venha Ver

16ª Bento Fernandes

16ª Caiçara do Norte

16ª Jandaíra

16ª Jandaíra

16ª Jardim de Angicos

16ª João Câmara

16ª João Câmara

16ª João Câmara

16ª João Câmara

16ª João Câmara

16ª Parazinho

16ª Parazinho
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16ª Pedra Grande

16ª Pedra Preta

16ª Poço Branco

16ª Poço Branco

16ª São Bento do Norte
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E S C O L A

Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP em Tempo Integral Prof. Hélio Xavier de Vasconcelos - Ens. Médio (Administração e Recursos Humanos) 
(Tempo Integral) (Administração e Recursos Humanos) R. Camélia, s/n - São Miguel do Arcanjo - CEP: 59750-000
Centro de Educação Profissional e Ambiental Parque das Dunas - cepadunas@rn.gov.br - R. Zeferina Lopes, s/n - CEP: 59500-000 (DOE 19/12/2002) - Fone: 
3362-3369
E. E. Almirante Tamandaré - eetamandare@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Alm. Newton B. de Farias, 145 - CEP: 59500-000 - Dec. 24.175 - DOE 27/02/14 
(integra o prédio à SEEC) Fone: 3279-4951

E. E. Felipe Camarão - eefelipecamarao@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Felipe Camarão, 239 - CEP: 59500-000 - Fone: 3279-4953

E. E. João Florêncio da Hora - eejoaoflorencio@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Pov. Estivas - CEP: 59500-000 - Fone: 3279-4955 

E. E. Lígia Navarro - eeligianavarro@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Auto das Dunas, s/n - Praia de Pitangui - CEP: 59500-000 - Fone: 3226-3215 / 3279-3269 

E. E. Manoel Carneiro da Cunha - eemanoelcarneiro@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Pov. de Estivas - CEP: 59500-000 - Fone: 3279-8790 / 3279-7093 

E. E. Alfredo Mesquita Filho - eealfredomesquita@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Campo Santo, s/n - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-6832

E. E. Arcelina Fernandes - eearcelina@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Dr. Pedro Matos, 443 - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-6833

E. E. Auta de Souza - eeautadesouza@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Cel. Aureliano, 13 - CEP: 59280-000 -  Fone: 3271-6834

E. E. As Marias - eeasmarias@rn.gov.br - Ens. Médio - R. Nsª Srª Aparecida, s/n - Distrito As Marias - Decreto de Criação nº 21.524 - 01/02/2010 - DOE 
02/02/10 - CEP: 59280-000 - Fone: 3631-3002
E. E. de Traíras (Profª Ivonete Felipe) - escoladetrairas@rn.gov.br - Ens. Médio - R. Leão Norte - CEP: 59280-000 - Decreto de criação: 21.525 - 01/02/10 - DOE 
02/02/10 - Fone: 3631-2155

E. E. Dep. Jessé Pinto Freire Filho - CAIC - eemacaibapintofreire@rn.gov.br - R. Dr. Geraldo Pinheiro, s/n - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-6839 

E. E. Doutor Severiano - eeseveriano@rn.gov.br - Ens. Médio - R. Heráclito Vilar, 100 - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-6846 / 3271-1610

E. E. Dr. João Chaves - eejoaochaves@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Santa Isabel, s/n - Sítio Mangabeira - CEP: 59280-000 - Fone: 3631-8055
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E. E. Francisca de Castro Gomes de Andrade - eefranciscacastro@rn.gov.br / eefranciscacastro@yahoo.com - Ens. Fund. - Recreio do Trevo - Ferreiro Torto - 
CEP: 59280-000 - Fone: 3271-1930 / 3271-2559

E. E. Henrique Castriciano de Souza - eehenriquecastriciano@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. João Santiago de Oliveira, s/n - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-4982

E. E. Maria Emília Duarte Pereira - eemariaemilia@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Olímpio Maciel, 899 - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-1942 / 3271-3074

E. E. Prof. Paulo Nobre - eepaulonobre@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Prof. Caetano, 400 - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-6837

E. E. Profª Mariluza Almeida Florentino - eemariluza@rn.gov.br - Ens. Fund. - Lot. Santo Antônio - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-6840 / 3271-1939

E. E. Otacílio Alecrim - eeotacilioalecrim@rn.gov.rn - Ens. de 1º Grau - R. Marítimo João Lau, s/n - Conj. Promorar - CEP: 59280-000 - Fone: 3271-6847

E. E. Ivonete Felipe de Souza - Ens. Médio - Comunidade Traíras, s/n - Centro - Decreto nº 28.533 - 30/11/2018 (ESCOLA NOVA 2019)

Centro Educacional Alferes Tiradentes - ceatiradentes@rn.gov.br - R. Ubaituba, s/n - Conj. Santarém - CEP: 59124-540 - Fone: 3232-0161 / 3232-6131

Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP Profª Djanira Brasilino de Souza - Ens. Médio - Decreto nº 28.534 - 30/11/2018 (ESCOLA NOVA 2019)

E. E. Alceu Amoroso Lima - eeamoroso@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. do Baião, s/n - Nova Natal - Lagoa Azul - CEP: 59135-200 - Fone: 3232-6323 / 3661-9122

E. E. Aldo Fernandes de Melo - eeafernandes@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Guaratinguetá, s/n - Lagoa Azul - Gramoré - CEP: 59135-500 - Fone: 3232-6971

E. E. Arq. Elizabeth de Fátima Araújo Guilhermino - eeaelizabeth@rn.gov.br - Lagoa Azul - CEP: 59138-140 - Fone: 3232-6978 / 3661-9091

E. E. Cônego Luiz Wanderley - eewanderley@rn.gov.br - Ens. Fund. - 1ª a 8ª séries - R. Marialva, s/n - Lagoa Azul - Gramoré - CEP: 59135-600 - Fone: 3232-7222 
/ 3663-9011
E. E. Dom José Adelino Dantas - eeadantas@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Bragantina - Lagoa Azul - Santarém - CEP: 59124-530 - Fone: 3232-7837 / 3661-
9037

E. E. General Dióscoro Vale - eedvale@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Angra dos Reis, s/n - Soledade II - CEP: 59110-620 - Fone: 3232-6976 / 3661-9140

E. E. Myriam Coelli - eemcoeli@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. dos Coroás - Lagoa Azul - Nova Natal - CEP: 59138-140 - Fone: 3232-7225

E. E. Padre João Maria - eepjoao@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Largo dos Eucaliptos - Potengi - CEP: 59120-560 - Fone: 3232-6314 / 3661-4917

E. E. Peregrino Júnior - eepjunior@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Rio do Sol - Santa Catarina - CEP: 59110-300 - Fone: 3232-7228
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E. E. Potiguassu - eepotiguassu@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Pça. São Vicente de Paula, 77 - Igapó - CEP: 59104-010 - Fone: 3232-7229

E. E. Profª Ana Júlia de Carvalho Mousinho - eeajulia@rn.gov.br - Educ. Básica, Ens. Fund., Médio e Educ. Prof. Téc. de Nível Médio - R. Estrela do Leste, s/n - 
Nsª Srª da Apresentação - Pq. dos Coqueiros - CEP: 59114-830 - Fone: 3232-6973

E. E. Prof. Antônio Fagundes - eeafagundes@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. das Fronteiras - Santarém - CEP: 59108-470 - Fone: 3232-6974 / 3661-9062

E. E. Prof. Josino Macedo - eejmacedo@rn.gov.br - Educ. Básica - Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Técnico de Nível Médio - R. Limoeiro do Norte - Panatis II - 
CEP: 59108-230 - Fone: 3232-7221

E. E. Prof. Paulo Pinheiro de Viveiros - eeppinheiro@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. do Pastoril - Lagoa Azul - CEP: 59138-680 - Fone: 3232-7227

E. E. Prof. Varela Barca - eevbarca@rn.gov.br - Ens. de 2º Grau - R. Serra do Botucatu - Soledade II - CEP: 59127-130 - Fone: 3232-7393 / 3661-9026

E. E. Profª Crisan Siminea - eecsiminea@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. das Crendices, s/n - Lagoa Azul - Nova Natal - Decreto nº 24.174 - DOE 27/02/14 
(Integra o prédio à SEEC) CEP: 59135-070 - Fone: 3232-6975

E. E. Profª Dulce Wanderley - eedwanderley@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Cícero Bucha - Redinha - CEP: 59122-110 - Fone: 3232-6977 / 3224-2541

E. E. Profª Leonor Lima - eellima@rn.gov - Ens. de 1º Grau - R. Francisco Ivo, 196 - Redinha - CEP: 59122-000 - Fone: 3224-3248

E. E. Profª Maria de Lourdes Câmara Souto - eemlourdes@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Pça. Ipanema, s/n - Gramoré - CEP: 59136-050 - Fone: 3232-7223 / 3663-
6015
E. E. Profª Maria Nalva Xavier de Albuquerque - eemnalva@rn.gov.br - Ens. Fund. - R. Historiador Capistrano de Abreu - Pajuçara - CEP: 59131-240 - Fone: 
3232-7224 / 3663-7453

E. E. Rômulo Wanderley - eerwanderley@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Paratinga - Soledade I - CEP: 59120-140 - Fone: 3232-7392 / 3661-0417

E. E. Walter Duarte Pereira - eewduarte@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Av. Blumenau - Santa Catarina - CEP: 59112-410 - Fone: 3232-7394

E. E. Zila Mamede - eezmamede@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Maracaí - Pajuçara - CEP: 59131-190 - Fone: 3232-7395

E. E. 15 de Outubro - eequinzeoutubro@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. das Fronteiras, s/n - Potengi - Santarém - CEP: 59108-470 - Fone: 3232-7391 / 3661-
9013
Centro Estadual de Educação Profissional em Tempo Integral - CEEP Prof. João Faustino Ferreira Neto - Ens. Médio (Meio Ambiente - Nutrição - Dietética) 
(Tempo Integral) R. Dep. Marcílio Furtado, s/n - Pitimbu - CEP: 59069-470
Centro Estadual de Educação Especial (Centrinho) - ceespecial@rn.gov.br - Lagoa Nova - Centro Administrativo - CEP: 59074-150 - Fone: 3232-2374 / 3232-
2321
E. E. Ambulatório Pe. João Maria - eeajmaria@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Zacarias Monteiro, 241 - Morro Branco - CEP: 59015-290 - Fone: 3211-6103 / 
3232-6619
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E. E. Berilo Wanderley - eebwanderley@rn.gov.br - R. Gov. Valadares - Conj. Pirangi - Neópolis - CEP: 59088-010 - Fone: 3232-7206 / 3217-4371

E. E. Castro Alves - eecalves@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - Av. Xavier Fernandes da Silveira - Lagoa Nova - CEP: 59056-700 - Fone: 3232-2265 / 3206-6857

E. E. Cônego Monte - eecmonte@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Av. Bernardo Vieira - Lagoa Nova - CEP: 59025-971 - Fone: 3232-7472

E. E. de Tempo Integral Presidente Kennedy - eepkennedy@rn.gov.br - R. Jaguarari - CEP: 59062-500 - Fone: 3232-6247

E. E. Des. Floriano Cavalcanti - eefcavalcanti@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. das Verbenas - Mirassol - CEP: 59078-120 - Fone: 3232-2267 / 3234-6623

E. E. Des. Régulo Tinoco - eertinoco@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - Av. Lima e Silva - Lagoa Nova - CEP: 59062-300 - Fone: 3232-2399

E. E. Djalma Aranha Marinho - eedaranha@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. São Francisco de Assis - Cid. Satélite - Pitimbu - CEP: 59085-000 - Fone: 3232-
7201 / 3218-9441

E. E. Dr. Maia Neto - eemneto@gov.br - Ens. Fund. - R. Paraná - Neópolis - CEP: 59080-340 - Fone: 3232-7207

E. E. Dr. Manoel Villaça - eemvillaca@rn.gov.br - Ens. Fund. - R. Miguel Castro, 133 - Lagoa Nova - CEP: 59075-740 - Fone: 3232-2362

E. E. Ferreira Itajubá - eefitajuba@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Roraima - Neópolis - CEP: 59080-040 - Fone: 3232-7203 / 3217-7919

E. E. Gov. Walfredo Gurgel - eewgurgel@rn.gov.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. de Nível Médio - R. Bento Gonçalves - Candelária - CEP: 
59065-110 - Fone: 3232-7870

E. E. Hegésippo Reis - eehreis@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Claudionor Figueiredo, 405 - Nova Descoberta - CEP: 59075-260 - Fone: 3232-2398

E. E. Jerônimo de Albuquerque - eejalbuquerque@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Coringa de Lemos, s/n - Vila de Ponta Negra - CEP: 59090-190 - Fone: 
3232-7490 / 3641-9022

E. E. Jorge Fernandes - eejfernandes@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Cristal de Rocha - Potilândia - CEP: 59076-150 - Fone: 3232-1767

E. E. Nestor Lima - eenlima@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. São José - Lagoa Seca - CEP: 59054-630 - Decreto nº 24.176 - DOE 27/02/14 (integra o prédio à 
SEEC) Fone: 3232-7476
E. E. Presidente Café Filho - eepfilho@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Cel. Norton Chaves - Nova Descoberta - CEP: 59075-200 (7º Batalhão de Engenharia) 
Fone: 3232-7878

E. E. Prof. Antônio Pinto de Medeiros - eeapinto@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Rio Paranapanema - Pitimbu - CEP: 59068-330 - Fone: 3232-7200

E. E. Prof. Edgar Barbosa - eeebarbosa@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - Curso Téc. Nível Médio em Secretariado - Portaria nº 1.016 - DOE 29/07/06 - Av. 
Miguel Castro - Lagoa Nova - CEP: 59062-000 - Fone: 3232-2358
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E. E. de Educação Integral em Tempo Integral Prof. Joaquim Torres - eejtorres@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. dos Potiguares - Lagoa Nova - CEP: 59054-280 - 
Fone: 3232-1697 / 3231-4176 / 9.8838-3571
E. E. Prof. José Fernandes Machado - eejosef@rn.gov.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. Nível Médio - Av. Praia de Muriú - Conj. Ponta 
Negra - CEP: 59094-390 - Fone: 3232-7407 / 3232-7409
E. E. Prof. Luís Antônio - eelantonio@rn.gov.br -  Educ. Básica, Ens. Fund., Ens. Médio e Educ. Prof. Téc. de Nível Médio - R. Alamanda - Candelária - CEP: 59065-
480 - Fone: 3232-7879

E. E. Prof. Luiz da Câmara Cascudo - eelcascudo@rn.gov.br - Ens. 1º Grau - Tv. dos Potiguares - Nova Cidade - CEP: 59064-285 - Fone: 3232-1793

E. E. Profª Lourdes Guilherme - eelguilherme@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. São Miguel dos Caribes - Jiquí - CEP: 59086-500 - Fone: 3232-2289 / 3217-8019

E. E. Stela Wanderley - eeswanderley@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Av. das Alagoas - Conj. Pirangi - Neópolis - CEP: 59086-200 - Fone: 3232-7205 / 3217-8175

E. E. Vale do Pitimbu - eevpitimbu@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Juscelino Kubistchek - Pitimbu - CEP: 59069-170 - Fone: 3232-7202

E. E. Vigário Bartolomeu - eevbartolomeu@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Av. Antônio Basílio - Lagoa Nova - CEP: 59082-350 - Fone: 3232-1578 / 3211-9139

CEJA Prof. Felipe Guerra - cejafguerra@rn.gov.br - R. Trairi, 406 - Petrópolis - CEP: CEP: 59120-140 - Fone: 3232-6615

CENEP - Centro Estadual de Educação Profissional Sen. Jessé Pinto Freire - ceneppfreire@rn.gov.br - Sede na E. E. Anísio Teixeira - Petrópolis - CEP: 59064-000 - 
Fone: 3232-9754

Colégio Estadual do Atheneu Norte-rio-grandense - ceatheneu@rn.gov.br - Av. Campos Sales - Petrópolis - CEP: 59020-300 - Fone: 3232-7690 / 3232-7691

E. E. Alberto Torres - eeatores@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Pça. João Galvão Filho - Petrópolis - CEP: 59020-000 - Fone: 3232-1559

E. E. Alm. Newton Braga de Faria - eenbraga@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Alameda Curupati - Alecrim - CEP: 59030-160 - Fone: 3232-6624

E. E. Augusto Severo - eeasevero@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Mipibu, 449 - Petrópolis - CEP: 59020-250 - Fone: 3232-6621 / 3211-0982

E. E. Café Filho - eecfilho@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Décio Fonseca - Santos Reis - CEP: 59010-370 - Fone: 3232-6622

E. E. Casa do Menor Trabalhador - eecmenor@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Pte. José Bento - Alecrim - CEP: 59032-060 - Fone: 3232-7470

Centro Estadual de Capacitação de Educadores e de Atendimento ao Surdo - CAS - casnatal@rn.gov.br - R. Alberto Maranhão, 892 - Lagoa Nova - Fone: 3232-
2827 / 3232-7483

E. E. de Tempo Integral Dr. Manoel Dantas - eedantas@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Alberto Maranhão - Tirol - CEP: 59020-330 - Fone: 3232-2815
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E. E. Gal. Antônio Visingtainer Santos Rocha - eeasanyo@rn.gov.br - Tv. Ten. Cerqueira - Tirol - CEP: 59015-250 - Fone: 3232-6623

E. E. de Tempo Integral em Tempo Integral  Isabel Gondim - eeigondim@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Largo Acrísio Freire - Rocas - CEP: 59010-210 - Fone: 3232-
6623

E. E. Jerônimo Gueiros - eejgueiros@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Antônio de Melo, 1250 - Barro Vermelho - CEP: 59030-270 - Fone: 3232-7307 / 3211-7321

E. E. Mascarenhas Homem - eemhomem@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - Av. Prudente de Morais, 2794 - Lagoa Seca - CEP: 59030-400 - Fone: 3232-7475 / 
3213-5506

E. E. Mons. Alfredo Pegado - eeapegado@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Av. João XXIII - Mãe Luiza - CEP: 59014-250 - Fone: 3232-6275 / 3202-2457

Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN - NAEHD - classehospitalarseecrn@rn.gov.br - Av. Salgado Filho, s/n - Fone: 3232-1451

E. E. Padre Monte - eepmonte@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Teotônio Freire, s/n - Ribeira - CEP: 59012-110 - Fone: 3232-6627 / 3202-2457

E. E. Passo da Pátria - eeppatria@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Ocidental de Baixo, 338 - Cidade Alta - CEP: 59104-320 - Fone: 3232-6699 / 3211-9956

E. E. Pedro Mendes Gouveia - eepmendes@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Major Afonso Magalhães, 111 - Areia Preta - CEP: 59014-170 - Fone: 3202-1500 / 
3232-6270

E. E. Prof. Anísio Teixeira - eeateixeira@rn.gov.br - Ens. de 2º Grau - R. Trairi, 480 - Petrópolis - CEP: 59020-150 - Fone: 3232-6628 / 3232-6620

E. E. Prof. João Tiburcio - eejtiburcio@rn.gov.br - Av. Presidente Bandeira - Alecrim - CEP: 59.040-200 - Fone: 3232-7964 / 3213-1253

E. E. Prof. Severino Bezerra de Melo - eesbezerra@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. João XXIII - Mãe Luiza - CEP: 59014-000 - Fone: 3232-6277 / 3202-2030

E. E. Profª Josefa Sampaio - eejsampaio@rn.gov.br - Ens. Fund., Médio e EJA - Av. Pres. Café Filho - Santos Reis - CEP: 59010-000 - Fone: 3232-6279

E. E. Profª Stella Gonçalves - eesgoncalves@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Ver. Pereira Pinto, 126 - Alecrim - CEP: 59040-250 - Fone: 3232-7477

E. E. Sebastião Fernandes de Oliveira - eesfernandes@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Alberto Maranhão - Tirol - CEP: 59020-330 - Fone: 3232-7339

E. E. Selva Capistrano Lopes - eescapistrano@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Guanabara, 142 - Mãe Luiza - CEP: 59014-180 - Fone: 3232-6276

E. E. Senador Dinarte Mariz - eedmariz@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Camaragibe - Mãe Luiza - CEP: 59014-220 - Fone: 3232-3726 / 3202-2144

E. E. Tiradentes - eetiradentes@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Régulo Tinoco - Barro Vermelho - CEP: 59022-080 - Fone: 3232-7479 / 3213-2836
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E. E. em Tempo Integral Winston Churchill - eewchurchill@rn.gov.br - Ens. Médio - Av. Rio Branco - Cidade Alta - CEP: 59025-000 - Fone: 3232-6629 / 3211-
7116
Instituto Ary Parreiras - eeaparreiras@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. Alm. Barroso - Vila Naval - Alecrim - CEP: 59030-180 - Fone: 3232-7469 / 3213-
3392
Instituto Padre Miguelinho - eepmiguelinho@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Fonseca e Silva, 1103 - Alecrim - CEP: 59030-270 - Fone: 3232-6626 / 3211-
0983

CEJA Profª Lia Campos - cejalcampos@rn.gov.br - R. Cel. Estevam - Dix-Sept Rosado - CEP: 59052-200 - Fone: 3232-7487

E. E. Ambulatório Matias Moreira - eematias@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Profª Josefa Botelho - Dix-Sept Rosado - CEP: 59054-160 - Fone: 3232-9449 (Não 
é ramal)

E. E. Belém Câmara - eebcamara@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Lajes - Cidade da Esperança - CEP: 59071-160 - Fone: 3232-7316

E. E. Clara Camarão - eeccamarao@rn.gov.br - Ens. Fund. - R. Itamar Maciel, 137 - Felipe Camarão - CEP: 59074-150 - Fone: 3232-2266

E. E. do Guarapes - ee.guarapes@bol.com.br - Ens. Médio - R. Lagoa Seca, s/n - Guarapes - CEP: 59074-750 - Fone: 3618-0241

E. E. Dr. Graciliano Lordão - eeglordao@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. dos Pegas - Quintas - CEP: 59035-100 - Fone: 3232-3682 / 3653-2257

E. E. Eurípedes Barsanulfo - euripedesbarsanulfo@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. São Sebastião - Felipe Camarão - CEP: 59072-170 - Fone: 3209-9196 / 3605-
8951 (COMODATO)

E. E. Felizardo Moura - eefmoura@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Mário Negócio, 2084 - Quintas - CEP: 59040-000 - Fone: 3232-7481 / 3653-1813

E. E. Imperial Marinheiro - eeimarinheiro@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Araraí - Bairro Nordeste - CEP: 59042-440 - Fone: 3232-7482 / 3653-4349

E. E. Jean Mermoz - eejmermoz@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Barão de Mauá - Bom Pastor - CEP: 59060-220 - Fone: 3232-1123

E. E. Lauro de Castro - eelcastro@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Souza, s/n - Cidade da Esperança - CEP: 59070-210 - Fone: 3232-7679

E. E. Monsenhor Mata - eemmata@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Guaíba - Cidade da Esperança - CEP: 59071-490 - Fone: 3232-7313 / 3205-4042

E. E. Prof. Francisco Ivo Cavalcanti - eefivo@rn.gov.br - Ens. de 2º Grau - R. Cel. Estevam - Dix-Sept Rosado - CEP: 59052-000 - Fone: 3232-7473 / 3232-7474

E. E. Prof. Luís Soares - eelsoares@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Cel. Estevam - Dix-Sept Rosado - CEP: 59052-200 - Fone: 3232-7486 / 3213-3128

E. E. Prof. Theódulo Câmara - eetcamara@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. São Geraldo - Quintas - CEP: 59035-260 - Fone: 3232-7484
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E. E. Profª Judith Bezerra de Melo - eejbezerra@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Jerônimo Câmara - Nazaré - CEP: 59063-300 - Fone: 3232-2334 / 3205-
3023

E. E. Profª Maria Ilka de Moura - eemilka@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Miranda - Bom Pastor - CEP: 59037-250 - Fone: 3232-7488 / 3653-3249

E. E. Profª Maria Lídia - eemlidia@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Baraúna, 888 - Quintas - CEP: 59037-370 - Fone: 3653-3106 / 3213-9503

E. E. Profª Maria Luiza Alves Costa - eemluiza@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Av. Nsª Srª do Rosário - Felipe Camarão - CEP: 59072-220 - Fone: 3232-7885

E. E. Profª Maria Montezuma - eemmontezuma@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Tv. Manoel Andrade, s/n - Quintas - CEP: 59035-020 - Fone: 3232-7489 / 3653-
3107

E. E. Profª Maria Queiroz - emqueiroz@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. da Tamarineira - Felipe Camarão - CEP: 59072-200 - Fone: 3232-2275

E. E. Raimundo Soares - eersoares@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Patos - Cidade da Esperança - CEP: 59070-170 - Fone: 3232-7886 / 3205-2522

E. E. Soldado Luiz Gonzaga - eelgonzaga@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Amintas Barros, 1198 - Nazaré - CEP: 59062-250 - Fone: 3232-7485

E. E. União do Povo de Cidade Nova - eeupovo@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Tv. Getúlio Vargas - Cidade Nova - CEP: 59072-630 - Fone: 3232-4534

E. E. 12 de Outubro - eedozeoutubro@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Tv. São Domingos, s/n - Felipe Camarão - CEP: 59010-430 - Fone: 3232-2278

Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP Dr. Ruy Pereira dos Santos (Segurança do Trabalho e Edificações) (Semi-Integral) (Segurança do Trabalho e 
Edificações) R. Gal. Adjer Barreto, s/n - Golandim - CEP:

E. E. de Ensino Médio do Conjunto Amarante - R. São Bento, s/n - Amarante - CEP: 59290-000

E. E. de Poços de Pedras - Ens. Médio (ESCOLA NOVA)

E. E. Dr. Otaviano - eeotaviano@rn.gov.br - Pça. Sen. Dinarte Mariz, 92 - CEP: 59290-000 - Fone: 3278-2900 / 3278-2418                         

E. E. Élia de Barros - eliabarros@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Ver. Aildo Mendes, s/n - Lot. Samburá - CEP: 59290-000 - Fone: 3278-2831

E. E. José Maria Biezinger - eebiezinger@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. da Aurora, s/n - Jardim Lola - CEP: 59290-000 - Fone: 3232-5466 / 3214-4909
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E. E. José Vieira - eejosevieira@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Nova Aroeira, 19 - Novo Amarante - CEP: 59290-000 - Fone: 3232-6297

E. E. Pe. Hudson Brandão - padrehudsonbrandao@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. São João, 468 - Jardim Lola - CEP: 59290-972 - Fone: 3232-7226

E. E. Prof. Bevenuto Filho - eebevenuto@rn.gov.br - R. Ver. William C. de Brito, s/n - CEP: 59290-000 - Fone: 3278-6630

E. E. em Tempo Integral Ver. José Moacir de Oliveira - eejosemoacir@rn.gov.br - Ens. Médio - R. João Paulo VI, 16 - Lot. Santa Terezinha - CEP: 59290-000 - 
Fone: 3278-4993

E. E. Profª Ivani Machado Bezerra - Ens. Médio - R. Dom Pedro I, s/n - Loteamento Plaza Garden - Cep: 59290-000 (ESCOLA NOVA 2019)

E. E. Jacumauma - Ens. Fund. e Médio - Tv. Leônidas de Paula, 251 - CEP: 59170-000 - Centro - Fone: 3242-3582

E. E. Manoel Balceu - eemanoelbalceu@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. São Sebastião, s/n - Patané - CEP: 59170-000 - Fone: 3242-5039 

E. E. Águida Sucupira - eeaguidasucupira@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Adauto Dornelas Câmara, 74 - Centro - CEP: 59194-000 - Fone: 99419-8129 / 
99182-6415

E. E. Prof. Paulo Freire - josidalvabritto@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. José Severino Marques, 01 - Centro - CEP: 59194-000 - Fone: 3244-2359 

E. E. Fabrício Maranhão - maisa_fama@hotmail.com / luciagalvao2@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Dr. Pedro Velho, s/n - Centro - CEP: 59190-000 - Fone: 
3241-2727

E. E. Felipe Ferreira - niellington@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Osório Chaves, s/n - Piquiri - CEP: 59190-000 - Fone: 3241-7090

E. E. Guiomar Vasconcelos - guiomarvasconcelos@hotmail.com - Ens. Fund. - Av. João Gomes de Torres, 403 - Sertãozinho - CEP: 59190-000 - Fone: 3241-1996

E. E. Matias Maciel - Ens. de 1º Grau - R. José Benedito Ferreira, s/n - Barra de Cunhaú - CEP: 59190-000 - Fone: 3241- 4303

E. E. 4 de Março - Ens. de 1º Grau - R. Joaquim Manoel, 47 - Lagoa de São João - CEP: 59190-000 - Fone: 3241-3031

E. E. João Tibúrcio - eejoaotiburcio@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. João Tibúrcio, 360 - Estação - CEP: 59173-000 - Fone: 3243-2538

E. E. Moreira Brandão - moreirabrandao@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Dr. João Primênio, 119 - Centro - CEP: 59173-000 - Fone: 3243-2452

E. E. Prof. Gaspar - eepg2010@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. Ver. Pedro Álvares, s/n - Centro - CEP: 59182-000 - Fone: 3276-3698

E. E. Alceu Emiliano da Silva - R. Central, s/n - Barra de Tabatinga - CEP: 59164-000 - Fone: 3230-2150 / 9.9177-8220
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E. E. Ana Duarte Lopes - Ens. de 1º Grau - R. da Floresta, s/n - Povoado Alcaçuz - CEP: 59164-000 - Fone: 3277-2799

E. E. Celita Freire Barbosa - escolacelitabarbosa@hotmail.com - R. do Comercio, s/n - Pirangi do Sul - CEP: 59164-000 - Fone: 3230-6060 

E. E. Emília de Carvalho - 52052621@seduc.gov.br - Ens. de 1º Grau - Povoado de Morrinhos - CEP: 59164-000 - Fone: 3636-8390 / 3631-7130

E. E. Francisco Camilo de Souza - ee.franciscocamilo@hotmail.com - Ens. Fund. - Av. São Francisco, 7873 - Pium - Núcleo Colonial de Pium - CEP: 59164-000 - 
Fone: 3237-2347

E. E. Prof. Manoel Laurentino - estmanoellaurentino2012@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Agnelo Xavier, 62 - Porto - Fone: 3277-2379

E. E. Profª Adélia da Silva Gurgel - adeliagurgel35@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Severino Gonçalves, s/n - Campo de Santana - CEP: 59164-000 - Fone: 3277-
8083 

E. E. Nísia Floresta - escolanisiafloresta@gmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Padre José Hermínio, 60 - Centro - CEP: 59164-000 - Fone: 3277-3876

E. E. Zildevar Ferreira - Ens. de 1º Grau - Povoado de Jenipapeiro - CEP: 59164-000 - Fone: 3277-6139

Centro Estadual de Educação Profissional em Tempo Integral - CEEP Profª Lourdinha Guerra - ceeplourdinhaguerra2017@gmail.com - Ens. Médio (Informática - 
Manutenção e Suporte em Informática) (Tempo Integral) Av. Abel Cabral, s/n - Nova Parnamirim - CEP: 59151-250
E. E. em Tempo Integral Dom Nivaldo Monte - eedomnivaldomonte@rn.gov.br / escoladomnivaldomonte@yahoo.com.br - Ens. Médio - R. Rio Largo - Pq. das 
Orquídeas, s/n - Emaús - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-6416

E. E. Dr. Antônio de Souza - asouza.rn@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Edson Luís Siqueira, s/n - Cohabinal - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-6413

E. E. de Emaús - Ens. Médio - R. Rio Largo - Pq. das Orquídeas, s/n - Emaús - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-6416 (ESCOLA NOVA 2018) 

E. E. Maria Cristina - eemc1965@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Costa, 455 - Boa Esperança - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-3222

E. E. Profª Maria Araújo - eemadirecao@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Santa Luzia, s/n - Povoado Pium - CEP: 59150-000 - Fone: 3237-2140
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E. E. Prof. Eliah Maia do Rêgo - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Brigadeiro Souto, 51 - Boa Esperança - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-3224 

E. E. Prof. Antônio Basílio Filho - antoniobasilio@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Edson Siqueira, s/n - Cohabinal - CEP: 59150-000 - Fone: 3272-8423

E. E. Prof. Apolinário Barbosa - apolinario_barbosa@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - Av. São Sebastião, s/n - Pirangi do Norte - Pirangi do Norte - CEP: 59150-000 
- Fone: 3238-1043 / 3238-2709
E. E. Prof. Arnaldo Arsênio de Azevedo - CAIC - arnaldoarsenio_caic@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Cândido Martins dos Santos, s/n - Rosa dos Ventos - 
CEP: 59150-000 - Fone: 3644-6417

E. E. Pres. Roosevelt - presidente-roosevelt@ig.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Edgar Dantas, 07 - Centro - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-6432

E. E. Roberto Rodrigues Krause - Ens. de 1º Grau - R. Capitão Martinho Machado, s/n - Santos Reis - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-6415

E. E. Santos Dumont - escolasantosdumont2014@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Base Oeste - CATRE, s/n - Centro - CEP: 59150-000 - Fone: 3644-7185 

E. E. Barão de Mipibu - Ens. de 1º Grau - Pça. Cap. José da Penha, 56 - Centro - CEP: 59162-000 - Fone: 3273-2250

E. E. Hilton Gurgel de Castro - CAIC - eehgc@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Sen. João Câmara, s/n - Tancredo Neves - CEP: 59162-000 - Fone: 3273-4473

E. E. Laranjeiras do Abdias - agostinisoares@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. São José, 406 - Pov. de Laranjeiras do Abdias - CEP: 59162-000 - Fone: 3633-
9125

E. E. Prof. Francisco Barbosa - eefranciscobarbosa@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Moizaniel de Carvalho - Centro - CEP: 59162-000 - Fone: 3273-2349

E. E. Profª Terceira da Rocha - eeptr.estadual@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. da Campina, s/n - Laranjeiras dos Cosmes - CEP: 59162-000 - Fone: 3633-
7095
E. E. de Tempo Integral em Tempo Integral Rafael Garcia - eerr2017@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Gov. Rafael Fernandes, 660 - Novo - CEP: 59162-000 - 
Fone: 3273-3878 

E. I. Zita Freire - Ens. de 1º Grau - Sítio Arenã - CEP: 59162-000 - Fone: 3273-2571

E. E. José Alves Aciole - eejaalves@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Santa Luzia - CEP: 59168-000 - Fone: 3248-5125

E. E. Meiroz Grilo - meiroz.grilo16@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Sítio São Luiz - CEP: 59178-000 - Fone: 3243-7110 
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E. E. Prof. José Mamede - silviagroto@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Pres. Juscelino Kubistchek - CEP: 59178-000 - Fone: 3246-4991

E. E. Monsenhor Paiva - monsenhorpaiva@ig.com.br - Ens. de 1º Grau - Pça. 31 de Março - CEP: 59184-000 - Fone: 3275-0351

E. E. Santa Luzia - Ens. de 1º Grau - R. Antonia Gomes - Pov. de Cobé de Cima - CEP: 59184-000 - Fone: 3275-5075

E. E. Pres. Tancredo Neves - e.tancredo@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. João Felipe de Oliveira - CEP: 59192-000 - Fone: 3245-0039

E. E. Maria do Rosário Bezerra - escolaemrbezerra@gmail.com - Av. Manoel Joaquim de Souza, 371 - Centro - 59260-000 - Fone: 3256-2256

E. E. José Lúcio Ribeiro - escolajoselucio@hotmail.com - Ens. de 2º Grau - R. Projetada, s/n - Centro - 59219-000 - Fone: 3228-3999

E. E. Profª Maria Augusta da Trindade - escolamariaaugusta@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Antonio Alves Pessoa, s/n - Centro - 59219-000 - Fone: 3283-
3991

E. E. Presidente Café Filho - escolacafefilho003@hotmail.com - Av. Antonio Alves Pessoa, 418 - Centro - 59219-000 - Fone: 3283-3995 / 3283-2480

E. E. Joaquim da Luz - eejl1968@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Alto São José, 149 - Centro - CEP: 59180-000 - Fone: 3249-2082

E. E. Prof. João Maria Dias - elcinelson@gmail.com - Ens. Fund. - R. Manoel Theodoro Freire, 69 - Centro - CEP: 59180-000 - Fone: 3249-2017

E. E. João Bernardo - Ens. Fund. e Médio - Dist. de Jundiá de Cima - R. da Matriz, s/n - Centro - CEP: 59188-000 - Fone: 3285-5101

E. E. Antônia Guedes Martins - eeagm.2010@gmail.com - R. Ver. Severino G. de Moura, 480 - Centro - CEP: 59227-000 - Fone: 3278-0994

E. E. Antônio Pinheiro Bezerril - Ens. de 1º Grau - Pça. Santa Terezinha, 45 - Centro - CEP: 59227-000 - Fone: 3287-0991
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E. E. João Tomás Neto - escolajoaotomasneto@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Santo Antonio, s/n - Centro - CEP: 59244-000 - Fone: 3692-0991

E. E. Delzuite Maria Soares da Costa - josefa_firmino@hotmail.com - Av. Dom Joaquim de Almeida, s/n - Centro - CEP: 59247-000 - Fone: 3257-0995 / 3257-
0296

E. E. Edmundo Neves do Nascimento - R. São João, s/n - Centro - CEP: 59247-000 - Fone: 3257-0991 / 3257-0305

E. E. Carlos Gomes - cgomes104@yahoo.com - Ens. de 1º Grau - R. São José, 101 - Centro - CEP: 59198-000 - Fone: 3240-3886

E. E. Profª Ocila Bezerril - ee.ocila@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. São José, 449 - Centro - CEP: 59198-000 - Fone: 3240-2345

E. E. Felismino José da Costa - Ens. de 1º Grau - R. Justiniano da Costa, 198 - Centro - CEP: 59217-000 - Fone: 3694-0996 

E. E. Alberto Maranhão - eealbertomaranhao.nc@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. 1º de Maio, 82 - Centro - CEP: 59215-000 - Fone: 3281-5906

E. E. Djalma Marinho - marinho.djalma@bol.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Assis Chateaubriand, 1500 - São Sebastião - CEP: 59215-000 - Fone: 3281-5907

E. E. Maria Aurineide da Silva - eemaurineide@gmail.com - Sítio Lagoa Seca - Zona Rural - CEP: 59215-000 - Fone: 3281-2601 / 9119-0715

E. E. Pres. Getúlio Vargas - l.arnaldodesouza@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Sen. Georgino Avelino, 348 - Alto de São Sebastião - CEP: 59215-000 - Fone: 
3281-5909

E. E. Profª Firma Francelina de Oliveira - Ens. de 1º Grau - R. Jorge Felipe da Silva, 71 - São Sebastião - CEP: 59215-000 -  Fone: 3281-5908

E. E. Rosa Pignataro - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - R. Prof. Reginaldo de Oliveira, 250 - São Sebastião - CEP: 
59215-000 - Fone: 3281-5911

E. E. Deputado Djalma Aranha Marinho - Ens. 1º e 2º Graus - R. João Fernandes Sobrinho, 135 - Centro - CEP: 59218-000

E. E. Sen. João Câmara - franciscaluciaf@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Antonio Arruda Câmara, 1347 - Centro - CEP: 59218-000 - Fone: 3288-2276 
(Orelhão) / 98875-1297
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E. E. Antônio de Oliveira Fagundes - Ens. de 1º Grau - R. Ver. Manoel B. de Lima, s/n - Centro - CEP: 59259-000 - Fone: 3286-0992

E. E. Dr. Pedro Velho - eedpedrovelho@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Prof. Genar Bezerril, 1450 - Centro - CEP: 59196-000 - Fone: 3247-2462 / 3247-2554

E. E. Fabrício Maranhão - eefmaranhao-pv@hotmail.com - R. João Pessoa, 110 - Centro - CEP: 59196-000 - Fone: 3247-2459

E. E. Profª Maria Ocila Bezerril - Ens. Médio - Av. Prof. Genar Bezerril, l484 - Centro - CEP: 59196-000 - Fone: 3247-2360

E. E. Alexandre Celso Garcia - analetelima@hotmail.com - R. Marechal Floriano, 239 - Centro - CEP: 59255-000 - Fone: 3282-4925

E. E. Dr. Manoel Dantas - manoeldantas662@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - Av. Lindolfo Gomes Vidal, 376 - Centro - CEP: 59255-000 - Fone: 3282-4929 / 
3282-2459

E. E. Filomena de Azevedo - eefazevedo@yahoo.com.br - Av. Dr. Pedro Velho, 152 - Centro - CEP: 59255-000 - Fone: 3282-4926

E. E. Júlia Auta de Oliveira - juliaautadeoliveira@yahoo.com - Pov. Redenção - Zona Rural - CEP: 59255-000 - Fone: 3282-5990 

E. E. de Tempo Integral em Tempo Integral Prefeito José do Carmo dos Santos (CAIC) - eejosedocarmo@hotmail.com - Tv. Padre Andrade, s/n - São Domingos - 
CEP: 59255-000 - Fone: 3282-3241

E. E. Belmira Lara - escolabelmiralara@yahoo.com.br - R. Sen. Georgino Avelino, 720 - Centro - CEP: 59275-000 - Fone: 3294-3991

E. E. Diógenes da Cunha Lima - eediogenes@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Getúlio Vargas, s/n - Centro - CEP: 59275-000 - Fone: 3294-3992

E. E. Padre Tomaz de Aquino - Ens. de 1º Grau - R. Sen. João Câmara, 275 - Centro - CEP: 59275-000 - Fone: 3294-3993

E. E. Deputado Márcio Marinho - joaobs11@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. José Carlos Limeira, s/n - São João - CEP: 59214-000 - Fone: 3289-0971
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E. E. Prof. Joaquim Torres - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Fausto Mariano das Neves, s/n - Centro - CEP: 59214-000 - Fone: 3289-0972

E. E. Domitila Noronha - domitilanoronha@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. José Correia de Andrade, 36 - Centro - CEP: 59258-000 - Fone: 3284-0188

E. E. Dom Joaquim de Almeida - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Dom Joaquim de Almeida, 04 - Centro - CEP: 59185-000 - Fone: 3285-2382 / 3285-2294 / 3285-5098 
(Orelhão)

E. E. Prof. Tertuliano Pinheiro Filho - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. Francisco Osvaldo da Rocha, 70 - Centro - CEP: 59410-000 - Fone: 3259-0009

E. E. João Alves de Melo - eejambj@yahoo.com.br - Ens. de 2º Grau - R. Manoel Andrade, 84 - Centro - CEP: 59270-000 - Fone: 3253-2023

E. E. Profª Natália Fonseca - nataliafonseca100anos@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Almir Freire, 460 - Centro - CEP: 59270-000 - Fone: 3253-2009

E. E. Dr. Geraldo de Andrade Teixeira - e.doutorgeraldo@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Pres. Café Filho, s/n - Centro - CEP: 59540-000 - Fone: 3268 -
2321

E. E. 7 de Setembro - Ens. de 1º Grau - Pça. José Vitorino de Andrade, 53 - Centro - CEP: 59540-000 - Fone: 3268-2439

E. E. Ielmo Marinho - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - R. José Camilo Bezerra, 271 - Centro - CEP: 59490-000 - Fone: 
3267-0993

E. I. Canto de Moça - eecantodemoca@hotmail.com - Ens. Fund. - Povoado Canto de Moça - CEP: 59490-000 - Fone: 3267-5187 / 3267-5027

E. E. Pref. João Evangelista Ribeiro - Ens. de 1º Grau - R. José Antonio da Costa, 162 - Centro - CEP: 59430-000 - Fone: 3695-0027

E. E. Manoel Severiano - eemanoelseveriano@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Pres. Getúlio Vargas - Centro - CEP: 59470-000 - Fone: 3269-0990

E. E. Rui Barbosa - eerbruybarbosa-rn@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Umbelino de Moura, 65 - Centro - CEP: 59420-000 - Fone: 3636-0142

E. E. Demétrio Urbano - eedu.sm.@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Virgílio Urbano, s/n - Centro - CEP: 59464-000 - Fone: 3635-0122

E. E. Maurício Freire - Ens. de 1º Grau - R. José Claudino, 35 - Santos Dumont - CEP: 59460-000 - Fone: 3251-4972

E. E. Senador Dinarte Mariz - ee.dinartemariz@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. José Claudino, 98 - Santos Dumont - CEP: 59460-000 - Fone: 3251-4969

E. E. Prof. Pedro Alexandrino - ecppaeduc@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Monsenhor Expedito, s/n - Centro - CEP: 59480-000 - Fone: 3254-2086

E. E. Amaro Cavalcante - eeac.st@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Rainel Pereira, 40 - Centro - CEP: 59400-000 - Fone: 3258-3843
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E. E. Des. Vicente de Lemos - vicentelemos2012@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Dalmerio Maurício, 25 - Centro - CEP: 59250-000 - Fone: 3255-0212

E. E. Profª Herondina Caldas - ee.heron@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Pe. Antonio Vila Dantas, 165 - Centro - CEP: 59245-000 - Fone: 3293-0184

Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP Ruy Antunes Pereira - Ens. Médio (Administração e Energia Renovável) (Semi-Integral) R. Rafael Targino, s/n - 
Planalto 
E. E. Augusto Xavier de Gois - Ens. de 1º Grau - R. José Tomé, 23 - Praia de Muriú - CEP: 59570-000 - ENDEREÇO PRÉDIO NOVO: Av. Baleia Azul, s/n - 
Loteamento Muriú - Distrito Praia de Muriú - Fone: 3228-2103 / 3228-2307                                      
E. E. de Educação Integral em Tempo Integral Barão de Ceará-Mirim - escolabaraocm@gmail.com - R. Pedro de Oliveira Correia, 95 - Santa Águeda - CEP: 
59570-000 - Fone: 3274-5980

E. E. Enéas Cavalcante - eneascavalcanti@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Tv. Manoel Marques, 427 - Centro - CEP: 59570-000 - Fone: 3274-5983

E. E. General João Varela - dinhanazario@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Gal. João Varela, 949 - Centro - CEP: 59570-000 - Fone: 3274-3834

E. E. Imaculada Conceição - imaculadaconceicao@rn.gov.br - R. Heráclito Vilar, 725 - Santa Águeda - CEP: 59570-000 - Fone: 3274-5982

E. E. Interv. Ubaldo Bezerra de Melo - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Enéas Cavalcanti, 1290 - Centro - CEP: 59570-000 - Fone: 3274-5986

E. E. Monsenhor Celso Cicco - rinaldo2229@hotmail.com - Av. Enéas Cavalcante, 1525 - Centro - CEP: 59570-000 - Fone: 3274-5984 

E. E. Edgar Barbosa - eedgarcm12@gmail.com - Ens. 1º e 2º Graus - R. Amparo - Luís Lopes Varela - CEP: 59570-000 - Fone: 3274-3199

E. E. Prof. Otto de Brito Guerra - R. Macaíba - Novos Tempos - CEP: 59570-000 - Fone: 3274-5985

E. E. Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco - Rua Dois - Projeto de Assentamento Rosário - Agrovila Canudos - Zona Rural (Ao lado do Clube de Mães) 
ESCOLA NOVA - 2019

E. E. Stoessel de Brito - eestoesseldebrito@rn.gov.br - Ens. de 2º Grau - R. Elizabete - Centro, s/n - CEP: 59580-000 - Fone: 3261-2232

E. E. Henrique Eufrásio de Santana - Ens. Médio - R. 31 de Março, s/n - Centro - CEP: 59582-000 - Fone: 3266-0131

E. E. Maria Antônia - escola_ema@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Dr. José Varela, 200 - Centro - CEP: 59582-000 - Fone: 3266-0992

E. E. Gov. Lavoisier Maia Sobrinho - Largo São Pedro - Centro - CEP: 59578-000 - Fone: 3638-0990

E. E. Dom Eugênio Sales - Decreto de EXTINÇÃO 24.498 - 01/07/2014 - Decreto de Criação nº 26.593 - 18/01/2016 - Processo nº 433064/2016-7
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E. E. Olímpia Teixeira - olimpiateixeira@hotmail.com - R. Lírios do Mar, 129 - Centro - CEP: 59585-000 - Fone: 3263-4190 / 99120-9885

E. E. Adão Marcelo da Rocha - eeamrocha@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Cândido Marcolino, 25 - Alto da Bela Vista - CEP: 59565-000 - Fone: 3264-
2481

E. E. Joaquim Nabuco - eejoaquinabuco@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Antonio Alves da Rocha, 306 - Centro - CEP: 59565-000 - Fone: 3264-2478

E. E. Profª Clotilde de Moura Lima - Ens. de 1º Grau - R. Antonio Gomes da Costa, 398 - Centro - CEP: 59565-000 - Fone: 3264-2479

E. E. Coronel Antônio do Lago - mcbelem@ig.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Cel. Antonio Antunes, 54 - Centro - CEP: 59584-000 - Fone: 3263-2487 / 99903-6058

E. E. Profª Isabel Barbosa Vieira - eeisabelvieira@rn.gov.br - Ens. Médio - Esquina do Brasil - Conj. Esquina do Brasil - CEP: 59584-000 - Fone: 3263-2301

E. E. Tabelião Júlio Maria - e.e.tabeliao@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Praia dos Marcos, 101 - Centro - CEP: 59584-000 - Fone: 3263-2634

Centro Estadual de Educação Profissional em Tempo Integral - CEEP Profª Maria Rodrigues Gonçalves - Ens. Médio (Energia Renovável e Informática) (Tempo 
Integral) - Zona Rural

E. E. Profª Maria Rodrigues Gonçalves - eepmrg@yahoo.com.br - Ens. Médio - R. Francisco Rodrigues, 309 - Centro - CEP: 59507-000 - Fone: 3523-2361

E. E. José Augusto Varela - eejav.galinhos@gmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Pref. Nhô Galvão, 276 - CEP: 59596-000 - Fone: 3552-0178

E. E. Mons. Joaquim Honório - escolamonsenhor@hotmail.com.br - Ens. Fund. e Médio - R. Luiz de Souza Miranda, 246 - Centro - CEP: 59598-000 - Fone: 3525-
4741

E. E. Nádia Maria Câmara - Ens. de 1º Grau - Tv. Rita de Cássia, 02 - Pov. Baixa do Meio - CEP: 59598-000 - Fone: 3525-6304

E. E. Diogo Lopes - Ens. de 1º Grau - R. Bela Vista - Povoado Diogo Lopes - CEP: 59598-000

E. E. de Tempo Integral Donana Avelino - R. Cônego Vicente Pimentel, 285 - Porto de São Pedro - CEP: 59598-000 - Fone: 3521-6458

E. E. Duque de Caxias - Ens. de 1º Grau - R. Augusto Severo, 305 - Centro - CEP: 59598-000 - Fone: 3521-6453

E. E. Prof. José Olavo do Vale - Pça. Café Filho, 139 - Centro - CEP: 59598-000 - Fone: 3521-6459

E. E. Profª Clara Tetéo - clarateteo_21@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. Nível Médio - Av. Centenário, s/n - Porto de São 
Pedro - CEP: 59598-000 - Fone: 3521-6454
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E. E. Profª Maria de Lourdes Bezerra - Ens. de 1º Grau - R. Projetada, s/n - Porto de São Pedro - CEP: 59598-000 - Fone: 3521-6460

E. E. Luiz Gonzaga - eslugon@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Monsenhor Assis, 154 - Centro - CEP: 59504-000 - Fone: 3522-3863

E. E. Monsenhor Honório - emonsenhorhonorio@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Idalice Gonzaga Montenegro, 57 - Centro - CEP: 59504-000 - Fone: 
3522-3869 / 3522-2449

E. E. Pedro Alves de Medeiros - pedroalvesdemedeiros@gmail.com - R. Félix Rodrigues, 577 - Centro - CEP: 59504-000 - Fone: 3522-3865 / 3522-2587

E. E. Profª Josélia de Souza Silva - eepjss@bol.com.br - Ens. Fund. e Médio - R. José Alves Maia, 11 - Centro - 59668-000 - Fone: 3526-0236 / 3526-0144

E. E. Dr. José Borges de Oliveira - escola.borges@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Nsª Srª de Lourdes, 26 - Centro - CEP: 59230-000 - Fone: 3432-0013 / 
3402-0306
E. E. Profª Maria Arioene de Souza - escolaeemas@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Pedro Cândido Sobrinho, 38 - Centro - CEP: 59230-000 - Fone: 
3432-0128
E. E. José Joaquim - escolaestadualjosejoaquim@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Téc. de Nível Médio - R. Getúlio Vargas, 
206 - Centro - CEP: 59220-000 - Fone: 3299-2272

E. E. Manoel Fernandes - claudineidesabino@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Fortunato, 25 - Centro - CEP: 59225-000 - Fone: 3295-2284 / 3295-2263

E. E. Profª Terezinha Carolino de Souza - escolaterezinhacarolino@yahoo.com.br - Ens Fund. e Médio - R. Pref. José Pereira da Silva, 182 - São José - CEP: 59225-
000 - Fone: 3295-2413

E. E. Coronel Manoel Medeiros I - manoelmedeiros2010@bol.com.br - R. Manoel Medeiros Filho - Centro - CEP: 59213-000 - Fone: 3297-0111 / 3297-0283 

E. E. Coronel Manoel Medeiros II - mmdeirosii@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Cel. Manoel Medeiros, 71 - CEP: 59213-000 - Fone: 3297-0091

E. E. Severina Pontes de Medeiros - severina.pontes@hotmail.com - Ens. de 2º Grau - R. Severino da Costa Belmont, 39 - Centro - CEP: 59213-000 - Fone: 3297-
0142 / 3297-0269
E. E. Virgílio Furtado - ee.virgiliofurtado@bol.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Joaquim Bernardino da Silva, 350 - Centro - CEP: 59235-000 - Fone: 3691-0106 
/ 3691-0195

E. E. São Francisco - saofrancisco.escola@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. João Francisco Borges, 112 - Centro - CEP: 59235-000 - Fone: 3691-0192 / 3691-0196

E. E. de Tempo Integral Cosme Ferreira Marques - cosmeferreiramarques@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Aluízio Bezerra, 165 - Centro - CEP: 59200-000 - 
Fone: 3291-6935

E. E. em Tempo Integral Prof. Francisco de Assis Dias Ribeiro - estadual.ribeiro@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Ferreira Chaves, 287 - Centro - CEP: 
59200-000 - Fone: 3291-6923
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E. E. Isabel Oscarlina Marques - eeioscarlina@yahoo.com.br - Ens. Fund. e EJA - Av. Rio Branco, 595 - Centro - CEP: 59200-000 - Fone: 3291-6934 / 3291-3234

E. E. João Ferreira de Souza - jferreiraparaiso@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Téc. de Nível Médio - R. Santa Luzia, 299 - 
Paraíso - CEP: 59200-000 - Fone: 3291-6939 / 3291-3251

E. E. José Bezerra Cavalcanti - Educ. Básica, Ens. Fund., e Médio e Educ. Prof. Técnica de Nível Médio - R. Inharé, 50 - Conj. Augusto F. Pereira - CEP: 59200-000 - 
Fone: 3291-6924
E. E. Profª Rita Nelly Furtado - escolaritanelly@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Nsª Srª dos Remédios - Conj. Conego Monte - CEP: 59200-000 - Fone: 3291-
3792 / 3291-3254

E. E. Pedro Severino Bezerra - CAIC - pedroseverino_caic@hotmail.com - R. Padre Cicero - Paraíso II - CEP: 59200-000 - Fone: 3291-3230

E. E. Quintino Bocaiúva - escolaquintino@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Cosme Ferreira Marques, 105 - Centro - CEP: 59200-000 - Fone: 3291-2808 / 3291-
3271
E. E. Profª Maria Lídia da Silva - escmarialidia@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Theodorico Bezerra, 132 - Centro - CEP: 59210-000 - Fone: 3298-0107 
/ 3298-0133
E. E. José Nunes de Carvalho - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Tec. de Nível Médio - R. Sebastião Ferreira Lima, 99 - CEP: 59440-000 - 
Fone: 3252-0028

E. E. Pref. João Ataíde de Melo - R. 13 de Outubro - Centro - CEP: 59240-000 - Fone: 3292-4489

E. E. Prof. Severino Bezerra - profseverinobezerra@hotmail.com - R. Pedro Clementino - Centro - CEP: 59240-000 - Fone: 3292-4481

E. E. de Educação Integral em Tempo Integral José Avelino - ejoseavelino@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Cel. José Francisco, 84 - Centro - CEP: 59510-000 - 
Fone: 3533-2618
E. E. Profª Gildecina Bezerra - gildecinabezerra@gmail.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Tec. de Nível Médio - R. Ver. Adauto 
Solino, s/n - Centro - CEP: 59510-000 - Fone: 3533-2499

E. E. Profª Maria Alina Pinheiro - emap-afonsobezerra@hotmail.com - Ens. Fund. - Pça. 27 de Outubro, 102 - Centro - CEP: 59510-000 - Fone: 3533-2262

E. E. José Rufino - doraalves79@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Sen. Georgino Avelino, 110 - Centro - CEP: 59515-000 - Fone: 3531-3949 / 3531-2348

E. E. em Tempo Integral Prof. Francisco Veras - eepfv_angicos@hotmail.com - Ens. Médio - R. Vicente Germano, 60 - Alto do Triângulo - CEP: 59515-000 - 
Fone: 3531-3919
E. E. Profª Joana Honório da Silva Moura - ejhsmangicos@gmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Cel. Luís Pinheiro, 120 - Centro - CEP: 59515-000 - Fone: 3531-
2895 / 3531-2209

E. E. Sérvulo Pereira de Araújo - eespabodo@hotmail.com - Ens. de 2º Grau - R. Pedro Macedo, 31 - Centro - CEP: 59528-000 - Fone: 3439-0074
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E. E. Francisca Alves da Silva - escolafrancisca@bol.com.br - Ens. Fund. e Médio - R. Ver. João Salviano Sobrinho, 157 - CEP: 59517-000 - Centro - Fone: 3538-
2347 / 3538-2292

E. E. Francisco de Oliveira Cabral - escolaefoc@yahoo.com.br - Ens. Fund. e EJA - R. Juca Barros, s/n - Antônio de Melo - CEP: 59535-000 - Fone: 3532-3571

E. E. Pedro II - escolaestadualpedroii@gmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e  Médio e Educ. Profissional Téc. de Nível Médio - Pça. Mons. Vicente de Paula, 476 
- Centro - CEP: 59535-000 - Fone: 3532-3574

E. E. Prof. Abel Furtado - rnc_brito@hotmail.com - Ens. Fund. - R. do Matadouro, 419 - Centro - CEP: 59530-000 - Fone: 99180-7809

E. E. Profª Josefa Sampaio Marinho - josefa.sm@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Téc. de Nível Médio - R. Pedro Frutuoso 
Bezerra, 38 - Centro - CEP: 59530-000 - Fone: 3534-2280 / 3534-2361
E. E. Aristófanes Fernandes - eearistofanesfernandes@ bol.com.br - Ens. Fund. e Médio - R. Padre João Teotônio, 100 - Centro - CEP: 59520-000 - Fone: 3434-
3923

E. E. Meira e Sá - eemeiraesa@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Antônio de Macedo, s/n - Centro - CEP: 59520-000 - Fone: 99641-2957 / 99942-4211

E. E. Dr. José Gonçalves de Medeiros - escola.edjgmedeiros@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Dr. Silvino Adonias Bezerra, 72 - CEP: 59370-000 - Fone: 3433-
3669

E. E. Iracema Brandão de Araújo - escolaepiba@hotmail.com - Ens. de 2º Grau - R. Dr. Silvino Adonias Bezerra, s/n - CEP: 59370-000 - Fone: 3433-2116 

E. E. João Henrique Dantas - eejoaohenrique@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - CEP: 59374-000 - Fone: 3479-3593

E. E. Albino Avelino - eealbinoavelino@hotmail.com - Povoado Albino - CEP: 59395-000 - Fone: 3437-5059

E. E. Querubina Silveira - escolaquerubinasilveira@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Tec. de Nível Médio - Av. São João, 50 - 
Centro - CEP: 59395-000 - Fone: 3488-2557
E. E. Joaquim José de Medeiros - eejjmedeiros@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. Cícero Simões Bezerra, s/n - Centro - CEP: 59375-000 - Fone: 3473-
4287

E. E. Otávio Lamartine - esesotaviolamartine@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Pça. Dr. Pedro Góes, s/n - Centro - CEP: 59375-000 - Fone: 3473-0846 

CEJA Profª Creuza Bezerra - cejacbezerra@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Piauí, 122 - Santa Maria Gorete - CEP: 59380-000 - Fone: 3405-3240

E. E. Capitão Mor Galvão - capitaomorgalvao@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Moisés Galvão, 216 - Centro - CEP: 59380-000 - Fone: 3405-3332

E. E. Dr. Silvio Bezerra de Melo - eesbm@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Luiz Janilson, s/n - JK - CEP: 59380-000 - Fone: 3405-3339

E. E. Lions Clube - eelionsclube@hotmail.com - Av. Getúlio Vargas, 1287 - Bairro Antônio Rafael - CEP: 59380-000 - Fone: 3405-3336
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E. E. Manoel Salustino - eems_secretaria@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund., Ens. Médio e Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - Ens. Fund. e Médio - 
Mina Brejuí - Fone: 3405-3337

E. E. de Tempo Integral Profª Ester Galvão - eepestergalvao@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. do Petróleo, 89 - JK - CEP: 59380-000 - Fone: 3405-3333

E. E. em Tempo Integral Tristão de Barros - escolatristaodebarros@yahoo.com.br - Ens. Fund. e Médio - Rua Bernadete Xavier, 115 - Centro - CEP: 59380-000 - 
Fone: 3405-3241

E. I.  Dr. Silvio Bezerra de Melo - Fazenda Trangolá - CEP: 59380-000

Instituto Vivaldo Pereira - ivpcn@hotmail.com - R. Cândido Mendes, 511 - Centro - CEP: 59380-000 - Fone: 3405-3334

E. E. Dom Manuel Tavares de Araújo - nica_ama@hotmail.com - Av. Getúlio Vargas, 401 - Centro - CEP: 59355-000 - Fone: 3475-0107

E. E. Isabel Ferreira - mhcmedeiros@bol.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Getúlio Vargas, 254 - Centro - CEP: 59355-000 - Fone: 3475-0062

E. E. Cel. Silvino Bezerra - escolasilvinobezerra@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Inácio Araújo, 219 - Centro - CEP: 59335-000 - Fone: 3435-2577

E. E. Teônia Amaral - escolateoniaamaral@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Téc. de Nível Médio - Pça. Mãe Santa, 595 - 
Centro - CEP: 59335-000 - Fone: 3435-2629
E. E. em Tempo Integral Angelita Félix Bezerra - escolaangelitafelix@gmail.com - Ens. Médio - Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo, 1299 - CEP: 59390-000 - Fone: 
3437-2695
E. E. Manoel Luiz de Maria - mlmlagoanova@hotmail.com - Ens. Fund. (1º ao 9º ano) - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Radir Pereira, 11 - CEP: 59390-000  - Fone: 
3437-2267 / 9.9136313 

E. E. Barão de Rio Branco - eebaraodoriobranco@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Pça. Antão Eliziário, 15 - Centro - CEP: 59360-000 - Fone: 3471-2748

E. E. Bernardino de Sena Silva - escolabernardinosenasilva@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Pov. Joazeiro - CEP: 59360-000 - Fone: 3471-0005

E. E. Dr. Mauro Medeiros - eemmedeiros@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Nair Bezerra, s/n - Cruz do Monte - CEP: 59360-000 - Fone: 3471-2031

E. E. Jesus Menino - eejm.rn@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Noberto, 208 - Centro - CEP: 59360-000 - Fone: 3471-2396

E. E. Manoel Noberto - nobertoparelhas@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Pov. Santo Antônio - CEP: 59360-000 - Fone: 3471-1036

E. E. Maria Terceira - maria-terceira@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Severino Rodrigues de Sena, 17 - Fone: 3471-2736

E. E. Monsenhor Amâncio Ramalho - eemonsamacioramalho@gmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - R. 
Expedito Bezerra, 611 - Maria Terceira - CEP: 59360-000 - Fone: 3471-2768
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E. E. Prof. Felipe Bittencourt - e.e.p.f.b@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Pe. Bento, 563 - Fone: 3471-2152

E. E. João Vilar da Cunha - eejvc@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Nilton Ginane, 138 - Centro - CEP: 59350-000 - Fone: 3476-0168

E. E. Aristófanes Fernandes - eeafernandez@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Francisco Pereira Cananeias, s/n - CEP: 59340-000 - Fone: 3436-0991

E. E. Joaquim Adelino de Medeiros - eejoaquimsv@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Sen. Agenor Nunes de Maria, 345 - Centro - CEP: 59340-000 - Fone: 3436-
0990

E. E. Pe. Sinval Laurentino de Medeiros - lucenaldocarlos@hotmail.com - R. Airton Laurentino de Medeiros, s/n - CEP: 59338-000 - Fone: 3438-0102

CEJA Senador Guerra - senadorguerra@yahoo.com.br - Pça. José Augusto, s/n - Centro - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-6059

Centro Educacional José Augusto de Medeiros - ceja.cejoseaugusto@gmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Técnico de Nível Médio - R. 
Zeco Diniz, s/n - Penedo - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-6052

E. E. Antônio Aladim de Araújo - eeaa@bol.com.br - R. Tancredo Neves - Boa Passagem - Fone: 3421-6064

E. E. Dom José Adelino Dantas - eedomadelino@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Josefa Vieira, s/n - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-6027

E. E. Francisco Pergentino de Araújo - franciscopergentino2011@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Pov. de Lajinhas - CEP: 59300-000 - Fone: 99626-0158

E. E. Manoel Patrício de Figueiredo - eemanoelpatricio@hotmal.com - Povoado de Palma - CEP: 59300-000 - Fone: 99988-4175

E. E. Monsenhor Walfredo Gurgel - escolamonsenhorcaico@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Vicente, s/n - Paraíba - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-
6069
E. E. Padre Edmund Kagerer - escolaedmund_kagerer@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - Pça. da Áustria - Bairro Castelo Branco - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-
6074

E. E. Prof. Joaquim Guedes Correia Gondim Neto - eejoaquimg@yahoo.com.br - Perímetro Irrigado Itans - Sabugi - CEP: 59300-000 - Fone: 3417-1079

E. E. Profª Calpurnia Caldas de Amorim - eeccam2007@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund., Médio e Educ. Prof., Téc. de Nível Médio - R. Manoel Gonçalves 
de Melo, 42 - Barra Nova - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-6066

E. E. Profª Rosa de Lima Bezerra - eerosalb@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. José Adelino de Medeiros, s/n - Paulo VI - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-6072

E. E. de Tempo Integral Senador Dinarte Mariz - senadordinartemariz@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. André Sales, 667 - Paulo VI - CEP: 59300-000 - Fone: 
3421-6055

E. E. Vilagran Cabrita - ee.vilagrancabrita@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Vila Brasil, s/n - Penedo - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-6058
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E. E. Zuza Januário - escolazuza@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. José Quintino de Medeiros, 19 - Barra Nova - CEP: 59300-000 - Fone: 3421-6057

E. I. José Teixeira de Carvalho - eijtcarvalho@gmail.com - Perímetro Irrigado Itans / Sabugi - CEP: 59300-000 - Fone: 3417-1079

E. E. João Alencar de Medeiros - eejam_ipueira@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Fundador Francisco Quirino, s/n - CEP: 59315-000 - Fone: 3424-
0990

E. E. Amaro Cavalcante - eeac.jprn@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Francisco Marinho de Freitas, s/n - CEP: 59324-000 - Fone: 3423-555

E. E. Machado de Assis - e.e.machadodeassis@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Maria Cícera de Araújo, 10S - CEP: 59324-000 - Fone: 3423-5559

Centro Educ. Antônio de Azevedo - eeantoniodeazevedo@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Pça. da Bandeira, 18 - Centro - CEP: 59343-000 - Fone: 3472-579

C. E. Felinto Elísio - cefe.js@bol.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Técnica de Nível Médio - R. Otávio Lamartine, 470 - Centro - CEP: 59343-
000 - Fone: 3472-5793

E. E. Antônio Batista - escolaantoniobatista@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Pça. da Bandeira, 18 - Centro - CEP: 59330-000 - Fone: 3429-2589

E. E. Januncio Afonso - eejafonso@hotmail.com - R. Alexandre Ezequiel, s/n - Zona Rural - CEP: 59330-000 - Fone: 3429-7990

E. E. Profª Maria das Graças Silva Germano - e.gracagermano@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Dist. Boi Selado - Fone: 3429-2980 / 996775-5035

E. E. Newman Queiroz - esc.newmanqueiroz@hotmail.com - Ed. Básica, Ens. Fund., e Médio e Educ. Profis. Téc. de Nível Médio - R. Major Lula, 212 - Centro - 
CEP: 59330-000 - Fone: 3429-5033

E. E. Manoel Correia - eemelcorreia@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Prof. Isaias, 110 - Centro - CEP: 59347-000 - Fone: 3477-0992

E. E. Mons. Walfredo Gurgel - eemwg1946@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Major José Antão, 78 - Centro - CEP: 59327-000 - Fone: 3428-0030

E. E. Santa Terezinha - eest_sjs@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Luiz Antônio de Medeiros, 131 - Centro - CEP: 59310-000 - Fone: 3425-2261

E. E. Senador José Bernardo - eesjb@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Honório Maciel, 354 - Centro - CEP: 59310-000 - Fone: 3425-2206

E. E. Jesuíno Azevedo - jesuinoazevedo@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Dalva Cirne, 22 - Centro - CEP: 59378-000 - Fone: 3478-2280

E. E. Prof. Raimundo Silvino da Costa - escolaraimundo@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Joaquim Loló, 370 - CEP: 59378-000 - Fone: 3478-2258

E. E. Prof. Leomar Batista de Araújo - leomar.batista@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. Nível Médio - R. Cel. Clementino, 727 - 
Centro - CEP: 59318-000 - Fone: 3426-2446
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E. E. Basílio Batista de Araújo - escolabasiliobatista@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Pe. João Maria B. de Araújo, s/n - Centro - CEP: 59320-000 - Fone: 
3427-2216
E. E. Juscelino Kubistchek - escolajkassu@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - R. Cel. Francisco Martins, 80 
- Dom Elizeu - CEP: 59650-000 - Fone: 3331-6525 / 3331-4324 (Orelhão)

E. E. Manoel Pessoa Montenegro - eempm@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Tv. Manoel Wanderley, 302 - Centro - CEP: 59650-000 - Fone: 3331-9789

E. E. Marcos Alberto de Sá Leitão - eemasl@hotmail.com - R. Profª Eufrosina Fernandes, s/n - Novo Horizonte - CEP: 59650-000 - Fone: 3331-1814

E. E. de Tempo Integral Poeta Renato Caldas - eepoetarenatocaldas@hotmail.com - Ens Fund. - R. Adalberto Amorim, s/n - Vertentes - CEP: 59650-000 - Fone: 
3331-6526

E. E. Tenente Coronel José Correia - eejc100@hotmail.com - Ens. Fund. - R. Cel. Wanderley, 1030 - Centro - CEP: 59650-000 - Fone: 3331-6528

E. E. Ana Maria Vieira Liberato - eeanamariavieiraliberato@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Francisco Ananias D. de Brito, s/n - CEP: 59680-000 - Fone: 3362-
2231
E. E. Prof. Adrião Melo - eeprofadiaomelo@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Francisco Bezerra, s/n - CEP: 59680-000 - Fone: 3362-3233 / 3362-2487 
(Orelhão)
E. E. Alcides Wanderley - eealcideswanderley@rn.gov.br (Funciona no prédio da E. E. Profª Adalgiza Emídia da Costa) Av. Central, s/n - Centro - CEP: 59665-000 
- Fone: 3338-2271
E. E. Profª Adalgiza Emídia da Costa - eeprofadalgisaemidiacosta@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Av. Central, s/n - Centro - CEP: 59665-000 - Fone: 3338-2270 / 
3338-2291 (Orelhão)

E. E. Coronel Ovídio Montenegro - ovidiomontenegro@hotmail.com - R. José Medeiros, 181 - CEP: 59508-000 - Fone: 3335-4765 / 3339-4765 (FAX)

E. E. João Francisco da Costa - eejoaofranciscodacosta@rn.gov.br - Ens. Fund. - Pov. de Arapuá - CEP: 59508-000 - Fone: 3335-5990 (Só a tarde e a noite)

E. E. Manoel de Melo Montenegro - escolaestadualmmmontenegro@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - Av. Norte, s/n - Centro - CEP: 59508-000 - Fone: 3335-
4761

E. E. Maria da Glória de Azevedo Luna - eemariadagloriadealuna@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Miramar, s/n - Pataxó - CEP: 59508-000 - Fone: 3335-7990

E. E. João Manoel Pessoa - ejmpessoa@gmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Manoel Lopes, s/n - São Miguel - CEP: 59513-000 - Fone: 3330-2442 (FAX) / 3330-
2280 (Orelhão)

E. E. João Tertulino Lopes - escolajoaotertuliano@yahoo.com.br - Ens. Fund. - Pça. Manoel Argemiro Lopes, s/n - Iguarassu - CEP: 59513-000 - Fone: 3330-2274

E. E. Luís Gondim - eeluisgondim@rn.gov.br - Ens. Fund. - R. Pe. Amaro, 55 - Centro - CEP: 59660-000 - Fone: 3367-0212

E. E. Silvestre Veras Barbosa - eesilvesteverasbarbosa@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Alferes Tonho, 650 - CEP: 59660-000 - Fone: 3367-0212
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E. E. Profª Claudeci Pinheiro Torres - eeprofclaudecipinheirotorres@yahoo.com.br - Ens. Fund. e Médio - R. Serra Branca, s/n - Centro - CEP: 59518-000 - Fone: 
3336-2261

E. E. Des. Felipe Guerra - eedesfelipeguerra@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - R. Gregório de Melo, 321 - Centro - CEP: 59685-000 - Fone: 3368-0990

E. E. Antônia Girland Bruno da Silva - eepagbs@hotmail.com - R. Braz B. de Mendonça - COAHB - CEP: 59655-000 - Fone: 3332-2568

E. E. Cônego Ismar Fernandes de Queiroz - eecifq@bol.com.br - BR 110 - Km 01 - CEP: 59655-000 - Fone: 3332-5042

E. E. Conselheiro Brito Guerra - eebritoguerra@hotmail.com - Ens. Fund. II e Médio - R. Mestre Silvério Barreto, 247 - Centro - CEP: 59655-000 - Fone: 3332-
3039
E. E. em Tempo Integral Des. Silvério Soares - eedss1975@gmail.com - Ens. Médio - Av. Pref. Antônio Calazans, s/n - Bairro Nordeste - CEP: 59655-000 - Fone: 
3332-5047

E. E. Dr. Dagmar Sabino - Ens. de 1º Grau - R. Rui Barbosa, s/n - Centro - CEP: 59655-000 - Fone: 3332-5047

E. E. Elita Monte - elita.monte@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - Av. Rui Barbosa - São João - CEP: 59655-000 - Fone: 3332-5046

E. E. Profª Maria Lauretânia Rolim Bezerra do Vale - ceeslauva@hotmail.com (CE Especial) - R. José Amaro de Sousa, s/n - COHAB - CEP: 59655-000 - Fone: 
3332-2559 / 3332-3531

E. E. João de Abreu - ej.abreu@bol.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Jerônimo Rosado, 426 - Centro - CEP: 59695-000 - Fone: 3320-4756

E. E. Maria Justina do Nascimento - fatimaprof03@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Sítio Juremal - CEP: 59695-000 - Fone: 3319-1068

E. E. Mariano Azevedo - roseni@servpro.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Francisco Aquino, 2730 - Primavera - CEP: 59695-000 - Fone: 3320-2590

E. E. Jerônimo Rosado - eejr58@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Salviano, 58 - CEP: 59790-000 - Fone: 3328-3252

E. E. Prof. Manoel Joaquim - eemjoaquim@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - CEP: 59790-000 - Fone: 3328-3257 / 3328-2362

E. E. Coronel Solon - escolasolon@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Manoel Firmino, 127 - Centro - CEP: 59675-000 - Fone: 3327-3561

E. E. Prof. Manuel João - epmj.grossos.rn@hotmail.com - R. Raimundo Ferreira, s/n - Centro - CEP: 59675-000 - Fone: 3327-3563

Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP Professor Francisco de Assis Pedrosa - Ens. Médio (Meio Ambiente, Nutrição e Dietética) (Semi-Integral) R. 
Prof. Antônio Campos, s/n - Pte. Costa e Silva - Fone:

CEJA Prof. Alfredo Simonetti - cejamossoro@bol.com.br - Pça. Dom João Costa, s/n - Santo Antônio - CEP: 59611-120 - Fone: 3315-5660
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Centro Educacional Prof. Eliseu Viana - ceipev.com@hotmail.com - R. Duodécimo Rosado, s/n - Nova Betânia - CEP: 59607-020 - Fone: 3315-5622 / 3315-3805

Centro Estadual de Capacitação de Educadores e de Atendimento ao Surdo - CAS - casmossoro@bol.com.br - Av. Rio Branco, s/n - Centro - CEP: 59605-400 - 
Fone: 3315-5621 
Centro Regional de Educação Especial - creemos.centro@gmail.com - Av. Dr. João Marcelino, s/n - Nova Betânia - CEP: 59611-200 - Fone: 3315-5610 / 3314-
3535

E. E. Abolição IV - escolaestadualabicao4@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Príncipe Beira - s/n - CEP: 59616-090 - Fone: 3315-5615

E. E. Aida Ramalho Cortez Pereira - aida-ramalho@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio em Tempo Integral - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Prof. Aleixo Prates e Silva, 
s/n - W. Gurgel - CEP: 59628-240 - Fone: 3315-5616

E. E. Aleixo Rosa da Silva - aleixorosadasilva@hotmail.com - R. Francisco Bernardo II, s/n - Carnaubal - CEP: 59605-470 - Fone: 3315-5617 / 3316-3365

E. E. Alfa Ville - alfa-ville@bol.com.br - R. Mal. Floriano, 475 - Paredões - CEP: 59618-080 - Fone: 3315-5618 / 3314-3423

E. E. de Tempo Integral Ambulatório Cardeal Câmara - cardealcamara@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. João Marcelino, s/n - CEP: 59610-200 - Fone: 3315-
5619

E. E. Antônio de Souza Machado - eeantoniomachado@rn.gov.br - R. Moacir Fernandes Dantas, s/n - Nova Vida - CEP: 59600-005 - Fone: 3315-5620

E. E. Antônio Gomes - ee_antoniogomes@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Mal. Deodoro, s/n - Paredões - CEP: 59618-120 - Fone: 3315-3856 / 3316-2481

E. E. Centenário de Mossoró - escolacentenario@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Pça. Dom João Costa, s/n - CEP: 59611-120 - Fone: 3315-5624

E. E. Cônego Estevam Dantas - eecedantas@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Alberto Maranhão, 566 - Alto da Conceição - CEP: 59600-005 - Fone: 3315-2804

E. E. Cunha da Mota - escest_cunhadamota@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Afonso Pena, s/n - São José - CEP: 59618-020 - Fone: 3315-5625

E. E. Diran Ramos do Amaral - renilzamaria@hotmail.com - Ens. Fund. e EJA - R. Moisés Gurgel, 18 - Conj. Redenção II - CEP: 59616-270 - Fone: 3315-5627                          

E. E. Disneylândia - escoladisneylandia@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Lopes Trovão, 604 - CEP: 59600-260 - Fone: 3315-5628 / 3315-5628

E. E. Dom Jaime Câmara - eliene_oliveira@hotmail.com - R. Aurora, s/n - Costa e Silva - Fone: 3315-5633

E. E. Dr. Ewerton Dantas Cortez - eeewertondcortez@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Martins Júnior, s/n - Planalto 13 de Maio - CEP: 59631-350 - Fone: 
3315-5629

E. E. Dr. Lavoisier Maia - lavoisier_maia@hotmail.com - Av. Dr. João Marcelino - Nova Betânia - CEP: 59625-490 - Fone: 3315-5630 
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E. E. Educandário Antônio Bezerra de Sales - marinhoerilene@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Deoclécio Florêncio Freire, 22 - Aeroporto I - CEP: 59607-780 - 
Fone: 3065-7485 / 3315-3054

E. E. Educandário Prof. Paulo Freire - estadual-freire@bol.com.br - R. Lira Tavares, 87 - Santo Antônio - CEP: 59621-170 - Fone: 3315-5647

E. E. Francisca Martins de Souza - eefmartins@hotmail.com - Av. Francisco Mota, s/n - Costa e Silva - CEP: 59625-900 - Fone: 3315-3048 / 3312-5350 

E. E. de Ensino Médio em Tempo Integral Francisco Antônio de Medeiros - eefcoantoniodemedeiros@ hotmail.com / rondmoura_oliveira@hotmail. com - R. 
Mário Câmara, 193 - Belo Horizonte - CEP: 59600-490 - Fone: 3315-5631

E. E. Gilberto Rola - jandilma.heleno@bol.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. de Nível Médio - Vila Ângelo Calmon de Sá, s/n - Maísa - 
CEP: 59600-970 - Fone: 3324-2077

E. E. Gov. Dix-Sept Rosado - e.e.govdix-septrosado@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - Av. Alberto Maranhão - CEP: 59600-005 - Fone: 3315-3807 / 3316-
2169
E. E. Jerônimo Rosado - eejeronimorosado@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. de Nível Médio - R. Ferreira Itajubá, s/n - Santo 
Antônio - CEP: 59611-030 - Fone: 3315-5634
E. E. Jerônimo Vingt Rosado Maia - jeronimovrmaia@hotmail.com - Ens. Fund. - Rincão - Largo do Conj. Vingt Rosado, s/n - CEP: 59600-000 - Fone: 3315-5637 
/ 3316-1751

E. E. Jerônimo Vingt Rosado Maia - CAIC - caic07@bol.com.br - Ens. Fund. e Médio - R. Francisco Porfírio, s/n - Abolição IV - CEP: 59614-130 - Fone: 3315-5612

E. E. João Paulo II - escolajoaopauloii@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Itaguaçu Fernandes, 158 - Liberdade II - CEP: 59633-440 - Fone: 3315-5638 / 3312-
3602

E. E. José Martins Vasconcelos - eejosemartinsdevasconcelos@hotmail.com - R. Freirinho, s/n - Liberdade I - CEP: 59633-170 - Fone: 3315-5639 / 3312-3150

E. E. Luiz Dantas Cavalcante - eluizdantascavalcanti@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Sen. Rui Carneiro - Redenção - CEP: 59615-440 - Fone: 3315-5640

E. E. Manoel João - eemanoeljoao@hotmail.com - R. José de Sousa, s/n - Alto de São Manoel - CEP: 59625-150 - Fone: 3315-5645

E. E. Manoel Justiniano de Melo - justiniano.demelo@outlook.com - Ens. de 1º Grau - R. Dom Helder Câmara, 79 - Belo Horizonte - CEP: 59605-450 - Fone: 
3315-5644 / 3316-2918                             

E. E. Monsenhor Raimundo Gurgel - eemonsrdogurgel@hotmail.com - R. Jaem Menescal, s/n - Lagoa do Mato - CEP: 59605-497 - Fone: 3315-5646

E. E. Moreira Dias - eemoreiradias@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Silva Jardim, s/n - Doze Anos - CEP: 59603-100 - Fone: 3315-3803 / 3316-2913

E. E. Nossa Senhora das Graças - ee.nsgaca_mossoro@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Nsª Srª do Rosário, 1673 - Santa Delmira - CEP: 59614-810 - Fone: 3315-
5649
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E. E. Nsª Srª de Fátima - maria.astria@hotmail.com - R. Edmar Francisco Pereira, 64 - Aeroporto - CEP: 59607-240 - Fone: 3316-2911 / 3315-5648

E. E. Padre Alfredo - eepadrealfredo@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Lauro Monte, 360 - Santo Antônio - CEP: 59619-000 - Fone: 3315-5654 / 3317-3567

E. E. Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas - escolapadresatiro@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - Av. Erondina C. Dantas, s/n - Dom Jaime Câmara - CEP: 59628-800 - Fone: 
3315-3049
E. E. Prof. Abel Freire Coelho - direabel@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. de Nível Médio - Av. Dr. João Marcelino, s/n - Nova 
Betânia - CEP: 59610-200 - Fone: 3315-5658 / 3315-4761                                        
E. E. Prof. Hermógenes Nogueira da Costa - walternanitargino@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - Av. Rio Branco, s/n - Belo Horizonte - Lagoa do Mato - CEP: 
59605-400 - Fone: 3316-2158 / 3314-9592
E. E. Prof. Hermógenes Nogueira da Costa - hermogenes_nogueira@hotmail.com - Ens. Fund. II e Médio - R. Glicério Cícero, s/n - Abolição IV - CEP: 59614420 - 
Fone: 3315-5651 / 3318-2570

E. E. Prof. José de Freitas Nobre - freitasnobre@gmail.com - Av. Francisco Mota, s/n - Costa e Silva - CEP: 59625-300 - Fone: 3315-5652

E. E. Prof. José Nogueira - eeprofessorjosenogueira@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Tec. de Nível Médio - Ens. de 1º Grau - 
R. Seis de Janeiro, s/n - Santo Antônio - CEP: 59611-070 - Fone: 3315-3802

E. E. Prof. Solon Moura - eesolonmoura@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Almeida Castro, 234 - Centro - CEP: 59600-040 - Fone: 3316-4085 / 3315-3848

E. E. Profª Inalda Cabral - escolainaldacabral@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. São Francisco, s/n - Santo Antônio - CEP: 59621-640 - Fone: 3314-2649 / 
3315-4646

E. E. Profª Iracema Fernandes - valdenez10@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - Sítio Pau Branco - CEP: 59600-005 - Fone: 3324-5008 / 3324-5044

E. E. Profª Maria Stella Pinheiro Costa - e.scolamariastella@hotmail.com - Av. Walter Wanderley, s/n - Liberdade I - CEP: 59633-100 - Fone: 3315-5653

E. E. Santa Delmira - santadelmira@bolcom.br - R. São Domingos, s/n - Santa Delmira - CEP: 59615-120 - Fone: 3315-5663

E. E. Tertuliano Ayres Dias - tertulianoayres@bol.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Francisco Holanda, s/n - Planalto 13 de Maio - CEP: 59631-100 - Fone: 3315-5666

E. E. 30 de Setembro - ee30desetembro@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Cel. Milton Freire, s/n - Abolição III - CEP: 59612-420 - Fone: 3315-3806 / 
3318-1900
E. E. Pe. José de Anchieta - eepja.serradomel@gmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - Vila RN - CEP: 59663-000 - 
Fone: 3334-0992 
E. E. Rui Barbosa - eeruibarbosatibau@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Técnica de Nível Médio - R. das Oliveiras, s/n - 
Centro - CEP: 59678-000 - Fone: 3326-2322

E. E. Sen. Dinarte de Medeiros Mariz - escoladinartetibau@hotmail.com - R. do Tubarão, s/n - Centro - CEP: 59678-000 - Fone: 3326-2435
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E. E. José Calazans Freire - calazansfreire@bol.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - Ens. de 1º e 2º graus - R. 
Antônio Vitorino, 266 - Centro - CEP: 59670-000 - Fone: 3325-0291

E. E. Prof. Alfredo Simonetti - alfredosimonetti2010@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Manoel Gonçalves, 78 - Centro - CEP: 59670-000 - Fone: 3325-0502

Centro Regional de Educação Especial Geovânia Andrade de Morais - centroeducacaoespecialapodi@gmail.com - R. Antônio Lopes Filho, s/n - CEP: 59700-000 - 
Fone: 9.9951-1961

E. E. Antônia Alves de Lima - eeantoniaalvesdelima@rn.gov.br - Ens. Fund. e EJA - Sítio Soledade - CEP: 59700-000 - Fone: 3333-1091

E. E. Ferreira Pinto - eeferreirapinto@rn.gov.br / eeferreirapinto@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. 7 de Setembro, 227 - CEP: 59700-000 - Fone: 3333-2628

E. E. Prof. Antônio Dantas - eeprofantoniodantas@rn.gov.br / eantoniodantas@yahoo.com.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional., Téc. de 
Nível Médio - R. Joaquim T. de Moura, s/n - CEP: 59700-000 - Fone: 3333-2642

E. E. Prof. Gerson Lopes - eeprofessorgersonlopes@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - Pça. Getúlio Vargas, 21 - CEP: 59700-000 - Fone: 3333-2112

E. E. de Educação Integral em Tempo Integral Profª Alvani de Freitas Dias - eeprofaalvesdefreitasdias@rn.gov.br / caicapodi@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - 
R. Francisco Virgínio de Oliveira, s/n - CEP: 59700-000 - Fone: 99114-0894
E. E. Profª Maria Zenilda Gama Torres - eeprofamariazenildagamatorres@rn.gov.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Téc. de Nível Médio - 
R. Luzia Mendes de Freitas, 237 - CEP: 59700-000 - Fone: 3333-2028

E. E. Sebastião Gomes de Oliveira - eesebastiaogomesdeoliveira@rn.gov.br - Ens. Fund. e Médio - Sítio Melancias - CEP: 59700-000 - Fone: 3333-8068

E. E. Valdemiro Pedro Viana - eevaldemiropedroviana@rn.gov.br / vianavaldemiro@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Prof. Téc. de Nível 
Médio - Sítio Santa Rosa - CEP: 59700-000

E. E. Antônio Carlos - eeantoniocarlos@rn.gov.br / escolaestadualantoniocarlos@hotmail.com - Pça. Aproniano Martins de Sá, 63 - Fone: 3337-2403

E. E. Prof. Lourenço Gurgel de Oliveira - eeproflourencogurgeloliveira@rn.gov.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profiossional e Téc. de Nível Médio - 
R. Profª Valdelice Gurgel, 365 - Centro - CEP: 59780-000 - Fone: 3337-2658

E. E. Profª Maria Silvia de Vasconcelos Câmara - eeprofamariasilviadevcamara@rn.gv.br - R. Pedro Câmara, s/n - CEP: 59780-000 - Fone: 3337-3873

E. E. Sebastião Gurgel - eesebatiaogurgel@rn.gov.br / eesgcaraubas@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. São Sebastião, s/n - Centro - CEP: 59780-000 - 
Fone: 3337-2637

E. E. Almiro de França Silva - Educ Profissional, Téc de Nível Médio - Assentamento 1º de Maio - Zona Rural (ESCOLA NOVA 2019)

E. E. Antônio Francisco - eeantoniofrancisco@rn.gov.br / escolaestadualantoniofrancisco@yahoo.com.br - Ens. de 2º Grau - R. João Batista Gurgel, 102 - CEP: 
59795-000 - Fone: 3329-2241
E. E. Francisco de Assis Pinheiro - eefranciscodeassispinheiro@rn.gov.br - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio e Educ. Profissional Téc. de Nível Médio - Ens. de 1º 
Grau - R. Edwirgens Maia, s/n - CEP: 59855-000 - Fone: 3371-2277
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E. E. Praxedes Martins - eepraxedesmartins@rn.gov.br / eepmartins@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Cleofas Nunes, 150 - CEP: 59855-000 - Fone: 3371-
2112 / 3371-2407

E. E. Francisco Regis Filho - eefranciscoregisfilho@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Elias Cavalcante de Medeiros, 118 - CEP: 59830-000 - Fone: 3373-2280

E. E. 12 de Outubro - eedozedeoutubro@rn.gov.br / escolaestadualdozedeoutubro@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Joaquim Dantas, 22 - CEP: 59830-
000 - Fone: 3373-2279

E. E. Américo Holanda - eeamericoholanda@rn.gov.br - Ens. de 1º Grau - R. Francisco Holanda, s/n - CEP: 59856-000 - Fone: 3372-7039

E. E. Severiano Melo - eeseveianomelo@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. 07 de Setembro - CEP: 59856-000 - Fone: 3372-2131

E. E. José Cláudio Alves - eejojoseclaudioalves@rn.gov.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Luzelene Alves, s/n - CEP: 59840-000 - Fone: 3375-0095

E. E. Clodomir Chaves - eeclodomirchaves@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Maria Ione Carlos, 196 - Centro - CEP: 59760-000 - Fone: 3395-0088

E. E. Estudante Ronald Néo Júnior - eeronaldneojunior@gmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - Ens. de 1º e 2º 
Graus - R. Maria Ione Carlos, 197 - Centro - CEP: 59760-000 - Fone: 3395-0041

E. E. Prof. Pedro Gurgel - eepedrogurgel@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Almino Afonso, 140 - Centro - CEP: 59760-000 - Fone: 3395-0025

E. E. Gov. Walfredo Gurgel - eegovwalfredogurgel@gmail.com - Av. Sen. Joaquim Inácio, 104 - Centro - CEP: 59870-000 - Fone: 3392-0243

E. E. Frutuoso Gomes - eefrutuosogurmes@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Diretora Vilene Câmara, 150 - Centro - CEP: 59890-000 - Fone: 3394-0226

E. E. Ivonete Carlos - eeivonetecarlos@gmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - R. Ernesto Ferreira, 226 - Centro - 
CEP: 59890-000 - Fone: 3394-0010

E. E. Daniel Gurgel - eedanielgurgel@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Lourival Gurgel, 148 - São Bento - CEP: 59690-000 - Fone: 3366-0991

E. E. Vicente Gurgel - eedanielgurgel@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Vicente Gurgel, 51 - Centro - CEP: 59690-000 - Fone: 3366-0991

E. E. José Osias - eejoseosias@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Francisco Verissimo Filho - São Francisco - CEP: 59880-000 - Fone: 3393-0000

E. E. João Onofre - eejoaoonofre@gmail.com - Av. Presidente Getúlio Vargas - CEP: 59805-000 - Fone: 3396-0157

E. E. Josefina Xavier - eejosefinaxavierluc@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Luiz Solano, 400 - Centro - CEP: 59805-000 - Fone: 3396-0137
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E. E. Almino Afonso - eealminoafonso@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Dr. Bianor Fernandes, 37 - CEP: 59800-000 - Fone: 3391-2316 / 3391-2202

E. E. Antônio João de Queiroz - eeantjoaodequeiroz@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Projetada, s/n - CEP: 59800-000 - Fone: 3391-2538 / 3391-6042

E. E. em Tempo Integral Dr. Joaquim Inácio - eejoaquiminacio@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Projetada, s/n - CEP: 59800-000 - Fone: 3391-2338

E. E. Apolinária Jales - eeapolinariajales@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Prof. Otoniel Tomaz de Almeida, 391 - CEP: 59775-000 - Fone: 3365-0172 / 3365-
0185

E. E. 20 de Setembro - ee20desetembro@gmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Raimundo Nonato de Oliveira - CEP: 59730-000 - Fone: 3364-0093 / 3364-0160

E. E. Dr. Edino Jales - eeedinojales@gmail.com - Ens. de 2º Grau - R. Bento Bandeira - CEP: 59770-000 - Fone: 3361-2316 / 3361-2449

E. E. Dr. Xavier Fernandes - eexavierfernandes@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. José Godeiro - CEP: 59770-000 - Fone: 3361-2456 / 3361-2443

E. E. João Godeiro - eejoaogodeiro@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Rafael Jácome, 18 - CEP: 59770-000 - Fone: 3361-2233

E. E. Rafael Godeiro - eerafaelgodeiro@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Felipe Santiago, 49 - CEP: 59740-000 - Fone: 3363-0109 / 3363-0128

E. E. Camilo de Lelis - eecamilodelelis@gmail.com / ee-lellis@ig.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Tertuliana Maria da Conceição, 397 - CEP: 59820-000 - Fone: 3374-
0151 / 3374-0100

E. E. João Soares da Silva - eejoaosoaresdasilva@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. São Pedro, 956 - CEP: 59820-000 - Fone: 3374-0074 / 3374-0106

E. E. Francisco de Assis da Silva - eefranciscodeassisdasilva@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Raul Galdino, 77 - CEP: 59808-000 - Fone: 3398-0181

E. E. Serrinha dos Pintos - eeserrinhadospintos@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Eugênio Costa, 17 - CEP: 59808-000 - Fone: 3398-0104 / 3398-0162

E. E. de Tempo Integral Paulo Abílio - eepauloabilio@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Gavião, 101 - CEP: 59865-000 - Fone: 3397-2599 / 3397-2568

E. E. Profª Anália Costa - eeanaiacosta@gmail.com - Ens. de 1º Grau -  R. Raul Alencar, 26 - CEP: 59865-000 - Fone: 3397-2598

E. E. Zenon de Souza - eezenondesousa@gmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. 27 de Novembro, s/n - CEP: 59865-000 - Fone: 3397-2203

E. E. em Tempo Integral 11 de Agosto - ee11deagosuzl@gmail.com - Ens. Médio - Av. 27 de Novembro, s/n - CEP: 59865-000 - Fone: 3397-2221

E. E. Pedro Martins Fernandes - pedromartinsfernandes@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Francisco Pinto, 164 - CEP: 59815-000 - Fone: 3376-0149 / 3376-
0168
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E. E. Prof. Pedro Raimundo do Nascimento - eepprn@hotmail.com - Tv. José Antônio, 50 - Centro - CEP: 59995-000 - Fone: 3359-0119

E. E. de Tempo Integral Gov. Dinarte Mariz - dmariz@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Tv. Benício de Paiva, 331 - Centro - CEP: 59965-000 - Fone: 3381-5539 

E. E. Leôncio Barreto - eeleonciobarreto@hotmal.com - R. Pe. Carlos, 409 - Cascalho - CEP: 59965-000 - Fone: 3381-3091

E. E. Waldemar de Souza Veras - eewaldemardesousaveras@hotmail.com - R. Dr. Gregório de Paiva, 86 - Centro - CEP: 59965-000 - Fone: 3381-3093

E. E. 7 de Novembro - novembro7@yahoo.com.br - Ens. de 2º Grau - R. Poeta Vicente Lopes, s/n - CEP: 59965-000 - Fone: 3381-3092

E. E. Prof. José Próspero - eejoseprospero@hotmail.com - R. Honório Januário, 39 - CEP: 59930-000 - Fone: 3357-0176 / 3357-0087 

E. E. Cristóvão Colombo de Queiroz - e.e.c.c.q@hotmail.com - R. Henrique Jácome, s/n - CEP: 59910-000 - Fone: 3356-0176

E. E. Cid Rosado - cidrosado@yahoo.com.br - R. José Apolônio da Costa, 33 - Novo Encanto - CEP: 59905-000 - Fone: 3354-0054

E. E. 26 de Março - escola26demarcofd@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Sergio Dantas, 128 - CEP: 59902-000 - Fone: 3379-0022

E. E. Vicente Fontes - eevicentedefontesjp@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Francisco Fontes - CEP: 59980-000 - Fone: 3383-2070

E. E. Coronel Fernandes - escolaestadualcoronelfernandes@yahoo.com.br - Av. Prof. Francisco Jácome de Lima, 84 - Ens. de 1º Grau - CEP: 59940-000 - Fone: 
3382-2161 

E. E. Mariana Cavalcante - eemarianacavalcanti@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - Av. Senhora Santana, 09 - Centro - CEP: 59940-000 - Fone: 3382-2262

E. E. Zéo Fernandes - eezeofernandes@hotmail.com - R. Antônio Rocha, 829 - Centro - CEP: 59940-000 - Fone: 3388-0080

E. E. 26 de Junho - escola26junho@hotmail.com - R. Zezeu Morais, 81 - Por do Sol - CEP: 59945-000 - Fone: 3389-0062

E. E. Des. Licurgo Nunes - eedln@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Prof. Manoel Raimundo, s/n - CEP: 59970-000 - Fone: 3385-2028

E. E. Padre Bernardino Fernandes - gestaoinovadora22@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Cel. Epifânio Fernandes, 300 - Centro - CEP: 59970-000 - Fone: 3385-
2308

E. E. 26 de Março - escola26demarco@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Projetada, s/n - 59950-000 - Fone: 3389-0062
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E. E. T. I. Dr. José Fernandes de Melo - eejfm@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - Tv. Joaquim Torquato, 
s/n - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-2021

E. E. Francisco Nunes - escolafrancisconunes@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Carloto Távora, 1117 - São Benedito - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-3109

E. E. João Escolástico - escolaje@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Joel Praxedes, 1140 - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-2708 

E. E. José Guedes do Rêgo - joseguedes1267@hotmail.com - R. Pedro Velho, 1267 - Centro - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-4114

E. E. Patronato Alfredo Fernandes - eepafernandes@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - Pça. Cônego Caminha, 23 - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-2719

E. E. Profª Maria Edilma de Freitas - edilmafreitas@bol.com.br - R. Respício José do Nascimento, s/n - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-2984

E. E. Tarcísio Maia - maia.tarcisio@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Quintino Bocaiúva, 836 - Centro - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-4370

E. E. Teófilo do Rêgo - teofilorego@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. Hemetério Fernandes, 60 - Centro - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-2419

E. E. Ubiratan Galvão - escolaubiratan@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Tv. Joaquim Torquato, 90 - São Judas Tadeu - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-4432

E. E. 4 de Setembro - escola_setembro@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Tv. Joaquim de Holanda, 19 - São Judas Tadeu - CEP: 59900-000 - Fone: 3351-2419

E. E. Des. Sinval Moreira Dias - eedsmdias@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - R. José Bezerra, s/n - CEP: 59960-000 - Fone: 3384-0112

E. E. Francisco Antônio de Moura - eefampiloes@yahoo.com.br - Ens. Fund. - R. João Fernandes de Souza, 36 - Centro - CEP: 59960-000 - Fone: 3384-0062

E. E. Margarida de Freitas - eemfportalegre@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. Cel. Vicente do Rego Filho, 188 - 59810-000 - Fone: 3377-2015

E. E. 29 de Março - escolaestadualdeportalegre@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - Av. Hipólito Fialho, 319 - Centro - 59810-000 - Fone: 3377-2101

E. E. Bernardino Rodrigues - ivanecia.amada@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Sítio Gangorra - CEP: 59990-000 - Fone: 3358-0079

E. E. José Ferreira da Costa - eejfc_rf@hotmail.com -Ens. de 1º e 2º Graus - R. Rui Barbosa, 40 - Fone: 3358-0118

E. E. Mano Marcelino - vmaria22-@hotmail.com - R. José Martins de Oliveira, 213 - CEP: 59990-000 - Fone: 99983-4782 / 3358-0241

E. E. Profª Maria Angelina Gomes - eepmagmes@gmail.com - R. Manoel de Souza Lima, 219 - Centro - CEP: 59987-000 - Fone: 3387-0086
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E. E. Prof. Manoel Herculano - escolamanoelherculano@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Pe. Carlos, 64 - Centro - CEP: 59908-000 - Fone: 3378-0117

E. E. Gilney de Souza - gilneydesouza@gmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Projetada, s/n - Centro - CEP: 59920-000 - Fone: 3353-2270

E. E. Acadêmico Mauro Abrantes - e.e.academico@gmail.com - Ens. de 1º Grau - R. José Germano da Silveira, 29 - Centro - CEP: 59955-000 - Fone: 3386-2343

E. E. Demócrito de Souza - democritodesousa@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Antônio Fortunato dos Santos, 570 - Olintos - CEP: 59955-000 - Fone: 
3386-2450

E. E. Vicência Raquel - escolavicenciaraquel@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Vila Mata, 383 - CEP: 59955-000 - Fone: 3386-5062

E. E. João Soares de Souza - ericsonprof.2@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio -  Av. Ministro Aluísio Alves, s/n - Centro - CEP: 59925-000 - Fone: 3355-0110 / 
3355-0133

E. E. Senador João Câmara - eesjcamara@gmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Tiradentes, 64 - Centro - CEP: 59555-000 - Fone: 3637-0006

E. E. Godofredo Cacho - eegodofredocacho@gmail.com - Ens. Fund. I e II e EJA - R. Irmã Aloísia, 200 - Centro - CEP: 59592-000 - Fone: 3696-0254

E. E. Fabrício Pedrosa - eefpedrosa@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Aristófanes Fernandes, 391 - Centro - CEP: 59594-000 - Fone: 3553-0993

E. E. Profª Maria da Conceição Messias - mcm@hotmail.com - Educ. Básica, Ens. Fund. e Médio, Educ. Profissional e Téc. de Nível Médio - Av. Aristófanes 
Fernandes, s/n - Centro - CEP: 59594-000 - Fone: 3553-0196 / 3553-0278

E. E. Cel. Miguel Teixeira - sidneyja@hotmail.com - Ens. de 1º e 2º Graus - Pça. da Matriz, 66 - Centro - CEP: 59544-000 - Fone: 3535-0109

E. E. Antônio Gomes - escola.antoniogomes@yahoo.com.br - Ens. Fund. e Médio - R. Antônio Proença, 143 - Bela Vista - CEP: 59550-000 - Fone: 3262-1937

E. E. Capitão José da Penha - eecapjpenha@yahoo.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Cap. José da Penha, 17 - Centro - CEP: 59550-000 - Fone: 3262-1933

E. E. em Tempo Integral Francisco de Assis Bittencourt - bittencourt1934@bol.com.br - Ens. Médio - R. João Teixeira, 56 - Centro - CEP: 59550-000 - Fone: 3262-
1934
E. E. de Tempo Integral Profª Marluce Lucas - eepmlucas@hotmail.com - Ens. Fund. I e II e EJA - R. Lopes Trovão, 57 - Vila Nova - CEP: 59550-000 - Fone: 3262-
1935
E. E. Indígena Prof. Francisco Silva do Nascimento - Ens. Fun. e Médio - Rua Projetada, s/n - Comunidade Indígena do Amarelão (Próximo ao Centro 
Comunitário) Decreto nº 28.536 - 30/11/2018 - ESCOLA NOVA 2019
E. E. Prof. Miguel Monteiro - migmont.parazinho@gmail.com.br - Ens. de 1º Grau - R. Vice-Pref. Eronides Teixeira da Silva, 31 - Centro - CEP: 59586-000 - Fone: 
3697-0992 / 3697-0247
E. E. Sen. Jessé Pinto Freire - eejessefreire@gmail.com - Educ. Básica, Ens. Médio e Educ. Profissional, Téc. de Nível Médio - R. Monsenhor Freitas, 648 - Centro 
- CEP: 59586-000 - Fone: 3697-0232
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E. E. Marcílio Teixeira - eemarcilioteixeira@yahoo.com.br - Ens. de 1º e 2º Graus - Av. Severino Ferreira, 561 - Centro - CEP: 59588-000 - Fone: 3555-0991

E. E. Profª Gercina Bezerra - escolaestadualgercinabezerra@hotmail.com - Ens. Fund. e Médio - R. Cel. José da Costa Alecrim, 142 - Centro - CEP: 59547-000 - 
Fone: 3536-0993

E. E. Carmem Costa - eecarmemcosta@hotmail.com - Ens. de 1º Grau - Av. Nóbrega Machado, 28 - Centro - CEP: 59560-000 - Fone: 3265-2282

E. E. de Ensino Médio em Tempo Integral Estudante José Francisco Filho - escolajosefrancisco2011@hotmail.com - Av. João Ferreira da Cruz, 729 - Centro - 
CEP: 59560-000 - Fone: 3265-2458

E. E. Sen. Dinarte Mariz - Ens. de 1º e 2º Graus - R. Irmã Aloísia, 06 - Centro - CEP: 59590-000 - Fone: 3260-3932 / 3260-2545

TOTAL DE ALUNOS
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Nº DE  ALUNOS 
MATRICULADO

S

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS APÓS A 
RETOMADA EM 01/02/2021 DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

REFERENTES A CONTINUIDADE E TÉRMINO DO ANO LETIVO 
DE 2020

OBSERVAÇÕES

471 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

218 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1271 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

191 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

256 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

437 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

250 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

289 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

445 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

513 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

110 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

275 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

333 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1159 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

101 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas
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155 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

295 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

0 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

543 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

104 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

132 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

275 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

389 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

449 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

356 8h às 14h Condições de Biossegurança asseguradas

794 8h às 14h Condições de Biossegurança asseguradas

708 8h às 14h Condições de Biossegurança asseguradas

681 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

906 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

778 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1010 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

198 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1013
7h às 17h - 7h às 20h - 8h às 13h - 14h30 às 

16h30 com dias intercalados
 Condições de Biossegurança asseguradas
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149 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1262 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

210 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

525 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

705 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

955 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

500 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

544 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

163 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

73 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

244 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

453 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

826 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

522 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

174 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

452 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

0 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

104 Segunda a sexta-feira (Das 8h às 14h)  Condições de Biossegurança asseguradas
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841 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

590 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

140 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

299 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

677 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

523 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

538 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

237 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

422 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

67 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

249 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

128 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

218 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

120 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

349 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

132 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

938 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

896 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

Num. 67916460 - Pág. 74

Num. 10249576 - Pág. 144Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



119 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

649 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

330 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

155 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

508 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

289 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

197 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

168 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

657 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

619 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

430 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

239 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

420 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

313 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

84 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

396 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

0 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

125 07h às 13h (segunda a sexta-feira)  Condições de Biossegurança asseguradas
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102 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

108 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

129 06h30 às 12h30  Condições de Biossegurança asseguradas

255 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

123 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

0 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

246 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

63 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

111 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1388 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

441 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

356 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

372 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

100 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

340 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

190 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

616 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

332 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas
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447 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

851 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1275 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

75 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

103 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

385 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

694 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

203 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

177 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

294 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

318  8h às 12h (segunda a sexta-feira)  Condições de Biossegurança asseguradas

245 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

783 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

373 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

126 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

183 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

248 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

134 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas
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418 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

477 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

98 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

271 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

161 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1078 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

133 8h às 14h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

281 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

1136 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

85 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

480 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

398 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

165 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

505 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

891
07h às 11h30 e 19h às 21h Gestão e Secretaria - 7h às 

14h e 19h às 21h Terceirizados -  A partir de 26/02/201 
7h às 14h 

 Condições de Biossegurança asseguradas

505 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas
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667 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

118 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

197 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

275 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

482 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

537
Matutino 8h às 11h / vespertino 14h às 15h /  

Noturno - Terça e quinta 19h às 22h
 Condições de Biossegurança asseguradas

65 Segunda a sexta-feira (12h às 16h30)  Condições de Biossegurança asseguradas

254 Segunda a sexta-feira (7h às 13h)  Condições de Biossegurança asseguradas

299 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

462 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

211 Terça a quinta-feira (7h às 12h e de 13h às 17h.  Condições de Biossegurança asseguradas

1005 Segunda a sexta-feira (7h às 11h e 13h às 17h)  Condições de Biossegurança asseguradas

78 8h às 11h e das 14h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

76
Segunda a sexta-feira (manhã das 7h às 11h) 

(tarde das 13h às 17h) 
 Condições de Biossegurança asseguradas

1319
Em fevereiro os três turnos, nas últimas semanas 

3 dias de 8h às 12h
 Condições de Biossegurança asseguradas

322 Todos os dias (7h às 13h)  Condições de Biossegurança asseguradas

813
(13h às 17h - segunda a sexta-feira) (19h às 21h - 

terça, quinta e sexta-feira)
 Condições de Biossegurança asseguradas

16 Terça a quinta-feira (8h às 15h)  Condições de Biossegurança asseguradas
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0 7h às 13 horas  Condições de Biossegurança asseguradas

68 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

42 Segunda a sexta-feira (7h às 13h)  Condições de Biossegurança asseguradas

259
Segunda a sexta-feira (8h às 14h, com o agravamento 
está funcionando dois dias, segundas e quartas-feira 

mesmo horário)
 Condições de Biossegurança asseguradas

28 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

96 Manhã 7h às 11h / tarde 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

702 8h às 12h (Segunda a sexta-feira) Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

11 7h às 13h (Segunda a sexta-feira)  Condições de Biossegurança asseguradas

476   7h30 às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

274
7h30h às 12h presencial e das 14h às 17h  

remotamente 
 Condições de Biossegurança asseguradas

299 Segunda a sexta-feira (7h às 13h)  Condições de Biossegurança asseguradas

150
17h às 20h (A escola funciona apenas no turno 

noturno)
 Condições de Biossegurança asseguradas

347 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

596

Inicialmente estava abrindo todos os dias, com o 
agravamento da pandemia está funcionando 

desegunda, quarta e sexta-feira de 7h às 11h e de 13h 
às 17h (terça e quinta-feira atendimento remoto)

 Condições de Biossegurança asseguradas
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1233

Segundas e Quartas das 13 às 17h; Terças e 
Quintas das 07h30 às 11h30h, Esse horário após 
o último Decreto. Antes estavam trabalhando os 

três turnos de segunda a sexta

 Condições de Biossegurança asseguradas

336 7h às 11h30 e das 13h às 17h30  Condições de Biossegurança asseguradas

132 7h30 às 12h (Segunda a sexta-feira)  Condições de Biossegurança asseguradas

1088
Segunda: 7h às 13h / Terça: 14h às 20h / Quarta: 7h às 

13h / Quinta: 14h às 20h / Sexta: 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

1296
Segundas e terças: manhã e tarde; Quartas e 

quintas: manhã, tarde e noite.
 Condições de Biossegurança asseguradas

710
Segundas e Quartas 8h às 12h / 14h às 17h - 

Terças e Quintas 17h30 às 20h
 Condições de Biossegurança asseguradas

1242
Segundas e Quartas-feiras 7h às 11h e das 13h às 16h / 

Nas terças, quintas e sextas-feiras das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

298 Matutino e vespertino  Condições de Biossegurança asseguradas

651 7h30 às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

221 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

1097 Segunda a sexta-feira (7h às 16h)  Condições de Biossegurança asseguradas

148  7h às 11h e de 13h às 17h (segunda a sexta-feira)  Condições de Biossegurança asseguradas

133 Segunda a sexta-feira das 08h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

102 Segundas, quartas e sextas das 8h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

168 Segunda a sexta-feira (19h às 22h)  Condições de Biossegurança asseguradas

162 7h30 às 14h30  Condições de Biossegurança asseguradas
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560
Segunda a sexta-feira: matutino: 8h às 11h. Vespertino: 

14h às 17h. Noturno: terça a quinta-feira das 19h às 
21h

 Condições de Biossegurança asseguradas

531

Do dia 01/02/21 até o dia 05/03/21 (Publicação do 
Decreto nº 30.388), a escola estava funcionando de 

segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às 11h; das 
13h30 às 16h30; e das 19h às 21h30. A partir do dia 
06/03/21 até os dias atuais, está funcionando nas 

segundas, quartas e sextas-feiras, nos mesmos horários 
diurnos, e das 18h30 às 20h no noturno

 Condições de Biossegurança asseguradas

167 Terça e quinta-feira (matutino)  Condições de Biossegurança asseguradas

243 Matutino e vespertino  Condições de Biossegurança asseguradas

187
Segunda à quinta-feira das 7h às 13, vale 

ressaltar que os professores estão desenvolvento 
atividades remotas

 Condições de Biossegurança asseguradas

591 Segunda a sexta-feira (7h às 11h e 13h às 16h)  Condições de Biossegurança asseguradas

289

Segunda à sexta-feira das 7h às 11h, vale destacar que 
os docentes estão desenvolvendo suas atividades 

conforme seus respectivos turnos e carga horária de 
trabalho

 Condições de Biossegurança asseguradas

272
Segunda à Sexta-feira das 7h às 12h - Gestão, 

pedagógico e terceirizados - fazendo o revezamento  Condições de Biossegurança asseguradas

378
Segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 14h ás 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

267 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

114
Segunda, quinta (7h30 às 11h30), terça e sexta 

(12h30 às 16h30)
 Condições de Biossegurança asseguradas

266
Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30 e 13h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

299
Segunda a sexta-feira das 8h às 11h, e de 13h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas
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410 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

312
Segunda, quarta e sexta-feira de 7h às 11h e das 13h às 
17h com escalonamento semanal dos funcionários em 

dois grupos
 Condições de Biossegurança asseguradas

407
Segunda a quinta-feira das 13h às 17h e os professores 

desenvolvem as atividades remotas online conforme 
um cronograma semanal

 Condições de Biossegurança asseguradas

269 Segunda a sexta das 8h às 11h e das 14h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

689 Segunda a sexta-feira (7h às 11h e 13h às 17h)  Condições de Biossegurança asseguradas

120
Segunda e quinta-feira das 7h às 11h30 e de 13h às 

17h30 e professores desenvolvendo atividades remotas  Condições de Biossegurança asseguradas

894 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

601 Segunda a sexta-feira (7h às 11h30)  Condições de Biossegurança asseguradas

82
Segunda a sexta-feira de 7h às 11h30 e de 13h às 

17h30, os professores executam as atividades remotas 
online e impressas conforme carga horária

 Condições de Biossegurança asseguradas

347
Terça a quinta-feira das 8h às 12hs, professores 

atuando remotamente nos seus respetivos turnos  Condições de Biossegurança asseguradas

77
Segunda a sexta-feira, sendo segunda, terça e sexta-
feira pela manhã (07h às 11h30), e nos demais dias à 

tarde (13h às 17h)
 Condições de Biossegurança asseguradas

298 Segunda a sexta-feira das 8h ás 13h00  Condições de Biossegurança asseguradas

453 Segunda a sexta-feira das 7h ás 13h00  Condições de Biossegurança asseguradas

247
Segunda à sexta-feira das 7h às 11h20 e vespertino das 
13h às 17h20 e professores desenvolvendo atividades 

remotas nos seus respetivos turnos
 Condições de Biossegurança asseguradas
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289
 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30 e 13h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

547
Segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

302
Segunda à sexta-feira das 7h às 11h30 e das 13h às 
17h30, professores atuando remotamente nos seus 

respetivos turnos
 Condições de Biossegurança asseguradas

168 Segunda-feira das 8h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

486

Segunda à quinta-feira das 7h às 11h30, vale destacar 
que os docentes estão desenvolvendo suas atividades 
conforme seus respectivos turnos e carga horária de 

trabalho.

 Condições de Biossegurança asseguradas

557

Segunda à sexta-feira das 7h às 11h20, vale destacar 
que os docentes estão desenvolvendo suas atividades 
conforme seus respectivos turnos e carga horária de 

trabalho

 Condições de Biossegurança asseguradas

741 Segunda a sexta-feira (7h às 11 e 13h às 16h)  Condições de Biossegurança asseguradas

189
Segunda a sexta-feira de 7h à 11h e de 13h às 

17h, os professores trabalham remotamente de 
acordo com sua carga horária

 Condições de Biossegurança asseguradas

423

Segunda à quinta-feira das 7h às 11h30, vale destacar 
que os docentes estão desenvolvendo suas atividades 
conforme seus respectivos turnos e carga horária de 

trabalho.

 Condições de Biossegurança asseguradas

361
Segunda à sexta-feira das 7h30 às 17h, professores 
atuando remotamente nos seus respetivos turnos  Condições de Biossegurança asseguradas

385 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

303
Segunda à sexta-feira das 7h às 11h20 e vespertino das 
13h às 17h20, professores atuando remotamente nos 

seus respetivos turnos
 Condições de Biossegurança asseguradas

128 Segunda à Sexta feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas
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428
Segunda a sexta-feira das 7h às 12h e professores 

desenvolvendo atividades remotas  Condições de Biossegurança asseguradas

415 Segunda a Sexta-feira das 7h ás 13h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

241 Segunda a sexta-feira das 7h às 12h40.  Condições de Biossegurança asseguradas

144 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

528 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

264 7h às 11h30 e das 13h às 17h30  Condições de Biossegurança asseguradas

271 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

99 8h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

435 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

193 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

216 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

399 7h às 11h e das 14h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

168 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

382 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

568 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

498 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

575 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

433 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas
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319 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

518 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

472 Terça e quinta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

439 Segunda à quinta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

341 Segunda à quinta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

660 Todos os dias  Condições de Biossegurança asseguradas

251
Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira das 

7h às 12h
 Condições de Biossegurança asseguradas

461 Terça e quinta-feira das 8h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

1257 Terça e quinta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

733 Segunda à quinta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

576 Segunda e quarta-feira  das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

692 Segunda à sexta-feira das 7h às 22h  Condições de Biossegurança asseguradas

310
Terceirizados todos os dias, Gestão terças e 

quintas pela manhã
 Condições de Biossegurança asseguradas

161 Terças e quintas-feiras das 19h às 21h30  Condições de Biossegurança asseguradas

363 Terça à quinta-feira das 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

272 Terça e quinta-feira das 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

202 Terça e quinta-feira das 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

250 Segunda à quarta-feira das 12h às 18h  Condições de Biossegurança asseguradas
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457
Segunda e quarta-feira das 8h às 11h e terça e 

quinta-feira das 14h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

515 Segunda à sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

243 Segunda, terça e quarta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

256 Segunda a quarta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

315 Segunda à quarta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

205 Terça à quinta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

1177
Segunda à sexta-feira das 8h às 11h30h e 14h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

448 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

370 13h às 21h  Condições de Biossegurança asseguradas

92 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

257 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

268 7h às 11h30 / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

102 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

157 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

392 8h às 13h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

493 8h às 11h / 13h às 17h / 19h às 21h  Condições de Biossegurança asseguradas

346 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas
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491 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

243 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

401 8h às 12h / 14h às 18h  Condições de Biossegurança asseguradas

211 8h às 12h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

211 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

179 Segunda a Sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

367 7h às 11h15 e de 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

232
01/02/21 até 26/02/21: 07h às 11h - 13h às 17h / 

01/03/21 até 17/03/21: 07h às  13h  Condições de Biossegurança asseguradas

205
Segunda a Sexta-feira das 7h às 11h / das 13hh às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

259
Presencial: 7h às 11h, de Segunda a Sexta-feira / 

Teletrabalho; 13h às 17h de segunda a sexta-feira  Condições de Biossegurança asseguradas

120 Segunda a Sexta-feira das 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

232 Segunda a Sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

230 Segunda a Sexta-feira das 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

168 Segunda a Sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

121 Segunda a Sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

278
Segunda a sexta-feira nos horários a seguir 

discriminados: De 7h30 à 12h00 (Atendimento 
Presencial); De 13h às 17h (Atendimento Remoto)

 Condições de Biossegurança asseguradas

381 Segunda a Sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas
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648 Segunda a Sexta-feira das 8h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

625
Turno atutino de segunda a sexta-feira das 8h às 11h, 

turno vespertino de segunda a quinta das 14h  às 17h e 
o turno noturno de segunda a quarta das 19h às  21h

 Condições de Biossegurança asseguradas

368 Segunda a Sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

295
De 01/02 a 05/03 em horario integral na escola. 

A partir de 08/03 em diante, enquanto os índices 
de contaminação por covid estão altíssimos na 

 Condições de Biossegurança asseguradas

150 Segunda a Sexta-feira das 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

402 Segunda a Sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

313 Segunda a Sexta-feira das 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

152 Segunda a Sexta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

584 Segunda a Sexta-feira das 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

526 Segunda a Sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

131 Segunda a quinta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

407
Segunda a sexta-feira das 7h às 12h e das 14h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

275 Segunda, quarta e fexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

263
Segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 14h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

264 Segunda a quinta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

503 Segunda a quinta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

75 Segunda, quarta e sexta-feira das 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas
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273 Segunda a quinta-feira das 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

191 Segunda a sexta-feira das 8h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

385
Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h30 Obs: em 

alguns momentos a escola fica até à tarde por 
conta da solicitação de documentação de ex-

 Condições de Biossegurança asseguradas

81 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

510 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

518 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

240 Segunda a Sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

457 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

91 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

487 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

93 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

575 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

297
 Segunda a sexta-feira das 6h30 às 11h30 / 13h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

146 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

52 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

266 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

400 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

60  Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas
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97 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

101 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

382 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

7 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

252 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

79 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

255 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

329 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

307 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

217 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

622 Terça a quinta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

410 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

108
 Segunda a sexta-feira das 6h30 às 11h30 / 13h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

339 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

239 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

53 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

224
 Segunda a sexta-feira das 6h30 às 11h30 / 13h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

569 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas
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226 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

187 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

317 Segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

140 Segunda a sexta-feira das 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

374 Segunda a sexta-feira das 14h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

344
Segunda-feira 13h às 17h - 19h às 20h / Terça-

feira 7h às 11h -13h às 17h - 19 h às 20h /  Quarta-
feira 7h às 11h- 13h às 17h - 19h às 20h / Quinta-

 Condições de Biossegurança asseguradas

156 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

887
Terças e quinta-feira 7h às 13h - demais dias em 

teletrabalho
 Condições de Biossegurança asseguradas

253 Seguna a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

83
Segunda a sexta-feira - Em atividade de 

teletrabalho, quando necessário atendimento 
presencial um dia pela manhã, das 7h às 11h30

 Condições de Biossegurança asseguradas

71 Segunda a sexta-feira 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

192 Segunda a sexta-feira 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

263 Segunda a sexta-feira 7h às 11h - 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

25  Segunda, quarta  e sexta-feira 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

912
 Terças e quintas-feira 7h às 13h - demais dias em 

teletrabalho
 Condições de Biossegurança asseguradas

55 Segunda a sexta-feira 12h às 18h  Condições de Biossegurança asseguradas

136 Segunda a sexta-feira 7h às 11h - 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

325 Segunda-feira a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas
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213 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

13 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

118 Segunda a sexta-feira 7h às 11h - 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

450
 Segunda a sexta-feira 7h às 11h - 16h30 às 

19h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

155  Segunda a sexta-feira 7h às 11h - 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

326
 Segunda a sexta-feira 7h às 12h - presencial - 

14h às 17h - remoto
 Condições de Biossegurança asseguradas

357
 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30 - demais 

horários remoto
 Condições de Biossegurança asseguradas

193  Segunda a sexta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

103  Segunda a sexta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

115  Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

615  Segunda a sexta-feira7h às 11h - 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

298  Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

192  Segunda a sexta-feira 7h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

204 Segunda a sexta-feira 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

285  Segunda a sexta-feira 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

78  Segunda a sexta-feira 15h às 20h  Condições de Biossegurança asseguradas

180  Segunda a sexta-feira 14h às 20h  Condições de Biossegurança asseguradas

238
 Segunda a sexta-feira 7h às 11h / Terça e quinta-

feira 9h às 20h
 Condições de Biossegurança asseguradas
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79  Segunda a sexta-feira 12h às 18h  Condições de Biossegurança asseguradas

691 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

448 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

645 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

396 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

705 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

230 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

333 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

300 12h às 18h  Condições de Biossegurança asseguradas

406 6h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

340 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

228 11h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

315 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

92 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

314 12h às 18h  Condições de Biossegurança asseguradas

203 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

187 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

127 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas
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450 8h às 12h / 14h às 18h  Condições de Biossegurança asseguradas

400 7h30 às 11h30 / 13h30 às 17h30  Condições de Biossegurança asseguradas

140 Segunda-feira e quinta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

343 Segunda - quarta - sexta-feira 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

334 Terça e quinta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

350 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

177 Segunda a sexta-feira 8h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

251
Terça e quinta-feira 13h30 às 17h / quarta-feira 

18h30 às 21h
 Condições de Biossegurança asseguradas

111 Segunda a quinta-feira 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

1136 Segunda a sexta-feira 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

109 Segunda - quarta- sexta-feira 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

23 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

167 Segunda a quinta-feira 7h às 11h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

656 Segunda a sexta-feira 8h às 11h / 14h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

437
Terça - quarta - quinta-feira 7h às 11h / 13h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

405 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30 / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

457 Segunda a Sexta-feira 7:30 às 17:00  Condições de Biossegurança asseguradas

977
Terças e quarta-feira (Turnos Matutino /  

Vespertino / Noturno)
 Condições de Biossegurança asseguradas
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1351 Terça a quinta-feira 8h às 11h30 / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

0
Terça-feira 7h às 11h e 13h às 17h / Quinta-feira 

7h às 11h e 13h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

0
Terça e quinta-feira 7h às 11h30 / Segunda a 

sexta-feira 13h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

163 Segunda a sexta-feira 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

240 Segunda a sexta-feira 8h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

97 Segunta - quarta - quinta-feira 7h às 20h  Condições de Biossegurança asseguradas

217
Segunda - quarta - sexta-feira 7h às 11h30 / 

Segunda a Sexta-feira 13h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

99 Terça a sexta-feira 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

295
Terça - quarta - quinta-feira 7h às 11h30 / 13h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

136
Segunda a Sexta-feira 7h30 às 11h20 /  Segunda - 

terça - quarta-feira 19h às 21h
 Condições de Biossegurança asseguradas

281 Segunda a sexta-feira 13h às 16h30  Condições de Biossegurança asseguradas

251 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

168 Segunda a quinta-feira 7h às 11h20  Condições de Biossegurança asseguradas

714 Segunda a sexta-feira 7h às 20h  Condições de Biossegurança asseguradas

391 Segunda a sexta-feira 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

132 Segunda - quarta - sexta-feira 7h30 às 10h30  Condições de Biossegurança asseguradas

206
Segunda - quarta - sexta-feira 7h às 11h / 

Segunda a quinta-feira 14h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

222 Segunda e quinta-feira 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas
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272
Terça e quinta-feira 7h às 11h30 / Segunda a 

sexta-feira 13h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

267 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

164 Segunda à quinta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

112 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

938 Terça e quinta-feira 7h às 13h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

815 Segunda a sexta-feira 13h às 17h30 / 19h às 21h  Condições de Biossegurança asseguradas

499 Terça e quinta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

684 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

290 Segunta a sexta-feira 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

437
Segunda a quinta-feira 7h às 11h30 / 13h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

553
Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / Segunda a 

sexta-feira 13h às 17h (Agendamento)
 Condições de Biossegurança asseguradas

209 Segunda e quinta-feira 7h às 11h30 / 14h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

378
Segunda - quarta - quinta-Sexta 7h30 às 11h / 

Terça-feira 13h30 às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

516 Segunda a Sexta-feira 7h30 às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

1005 Terça-feira e quinta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

831
Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h30 / Terça - 

quinta - sexta-feira 13h30 às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

243
Segunda e terça-feira 13h às 17h / Quarta - quinta - 

sexta-feira 7h às 11h / Terça-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas
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268 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

321 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

325 Segunda - terça - quinta-feira 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

1061 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

242 Segunda - quarta - sexta-feira 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

433
Segunda - Terça - Quinta-feira 7h às 11h / 13h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

479 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

767 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

185 Terça a sexta-feira 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

346 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

30 Quarta e quinta-feira 7h30 às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

601
Terça - quarta - quinta-feira 7h às 11h / 13h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

109 Segunda a sexta-feira 7h30 às 10h30  Condições de Biossegurança asseguradas

394 Segunda - quarta - quinta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

441 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

734 Segunda a sexta-feira7h às 20h  Condições de Biossegurança asseguradas

504 Segunda a sexta-feira 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

130 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas
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567 Segunda a sexta-feira 7h às 20h  Condições de Biossegurança asseguradas

360 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

0 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

25 Tercas e quintas das 7h às 10h  Condições de Biossegurança asseguradas

404 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

832 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

317 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

211 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

335 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

120
Segunda a sexta das 7h30 às 11h30 / Terça e 

quarta-feira das 13h às 16h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

212 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

522
Segunda e sexta-feira das 7h às 11h e Quarta-

feira das 14h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

396
Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30 / 13h às 

17h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

206 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

445
Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h / 14h às 

17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

151
Segunda e  sexta-feira das 7h às 11h30 e quarta 

das 13h30 às 17h 
 Condições de Biossegurança asseguradas

392 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

224 Segunda a sexta-feira das 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas
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91 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

74 Segunda a sexta-feira das 7h às 10h  Condições de Biossegurança asseguradas

187
Segunda a sexta-feira das 14h30 às 17h30 / Terça 

e quinta-feira das 10h às 12h
 Condições de Biossegurança asseguradas

42 Terça - quarta - quinta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

297 Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

57
Segunda a sexta-feira das 7h às 11h30 / 13h às 

16h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

147 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

183 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

302 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

563 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

282
Segunda - quarta - sexta 7h às 13h / Terça - 

quinta-feira 12h às 18h
Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

131 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

335 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

139 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

78 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

214 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h30 / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

233 Segunda a sexta-feira 7h às 13h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas
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399 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

107 Segunda a sexta-feira 7h às 12h / 14h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

230 Segunda a sexta-feira 7h30 às 10h30 / 14h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

331 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

243 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

569 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

281 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

141 Segunda a sexta-feira 7h30 às 10h30 / 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

229 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

60 Segunda a sexta-feira 7h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

146 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

159 Segunda a sexta-feira 7h30 às 10h30 / 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

121 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

123 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

115
Segunda a sexta-feira 8h30 às 11h30 / 13h30 às 

16h30
 Condições de Biossegurança asseguradas

310 Segunda a sexta-feira 8h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

285 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

63 Segunda a sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas
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146
Segunda a sexta-feira 7h às 11h / Quarta e sexta-

feira 13h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

131
Segunda a sexta-feira 7h às 11h Segunda / quarta-

feira 13h às 17h
Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

110 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

343 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

423 Segunda a quinta-feira 7h às 11h / 14h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

123 Segunda a quinta-feira 13h às 16h30  Condições de Biossegurança asseguradas

328 Segunda a sexta-feira 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

279 Segunda e quinta-feira 8h às 11h / 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

170 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

292 Segunda a sexta-feira 8h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

543 Segunda a sexta-feira 7h às 11h / 13h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

136 Segunda a sexta-feira 7h às 10h / 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

139 Segunda a sexta-feira 7h30 às 10h  Condições de Biossegurança asseguradas

127 Segunda a sexta-feira 7h30 às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

331 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

287 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

216 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas
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462 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

101 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

112 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

246 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

291 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

638 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

563 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

79 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

99 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

357 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

104 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

158 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

218 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

138 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h / 13h30 às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

29 Segunda a sexta-feira 7h30 às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

335 Segunda a sexta-feira 7h às 11h  Condições de Biossegurança asseguradas

79 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

312 Segunda a sexta-feira 7h às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas
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131 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30  Condições de Biossegurança asseguradas

800 Segunda a sexta-feira 7h às 11h30 / 13h às 16h30  Condições de Biossegurança asseguradas

299 Segunda a sexta-feira 7h às 11h Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas

348 Segunda- quarta e sexta-feira 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

72 Segunda a sexta-feira 13h às 16h  Condições de Biossegurança asseguradas

118 Segunda a quinta-feira 13h às 16h30  Condições de Biossegurança asseguradas

262 07h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

549
01/02/21 - manhã: 8h às 11h30 - tarde: 14h às 17h30  - 

noite: 18h às 21h30 / 22/02/21 - manhã: 8h às 12h - 
noite: 18h às 20h

 Condições de Biossegurança asseguradas

122 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

320 segunda a sexta-feira 7h às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

84
8h às 12h - sobreaviso / 13h às 17h - expediente 

interno
 Condições de Biossegurança asseguradas

1038 Segunda a sexta-feira 8h às 11h / 14h  às 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

720 8h às 11h / 14h às 17h / 19h às 22h  Condições de Biossegurança asseguradas

378
Segunda a sexta-feira 7h às 13h (com atendimento 

remoto no horário vespertino)  Condições de Biossegurança asseguradas

83
Segundas - quarta - sexta-feiras 7h às 12h /  terça 

e quinta-feiras 12h às 17h
 Condições de Biossegurança asseguradas

128 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas

158 Segunda a sexta-feira 7h30 às 12h  Condições de Biossegurança asseguradas

190 7h às 13h  Condições de Biossegurança asseguradas
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168 7h às 11h / 13h as 17h  Condições de Biossegurança asseguradas

90 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

371 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

374 8h às 14h  Condições de Biossegurança asseguradas

301

Retomamos funcionando no turno matutino e 
verpertino, depois passou a funcionar apenas no 

horário das 7h às 13h seguindo orientações do Decreto 
30.388

 Condições de Biossegurança asseguradas

200877
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Escola em reforma, funcionando em outro espaço, mas com as condições de biossegurança asseguradas
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SANITÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

DAS ESCOLAS ESTADUAIS. 

– PANDEMIA COVID-19 –

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS.

NOVEMBRO 2020

COMUNICAÇÃO VISUAL - ESCOLAS
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COMUNICAÇÃO 

VISUAL PARA 

PREPARAÇÃO DO 

PRÉDIO ESCOLAR

IMPLANTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DO PROTOCOLO DE COMBATE 

A COVID-19 NO PRÉDIO ESCOLAR
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL
A ESCOLA DEVE CONSIDERAR QUE A COMUNICAÇÃO VISUAL TEM

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA NO AMBIENTE ESCOLAR,

As estratégias necessárias de serem implantadas são as seguintes.

I. Imprimir em gráfica rápida na cidade os cartazes coloridos
numa quantidade suficiente para distribuir dentro da escola.
Pensar em imprimir cartazes para eventual reposição.

II. Colar os cartazes em paredes da escola nos locais de maior
circulação de aluno(a)s, professore(a)s e colaboradores. Deve
colar alguns dentro de salas.

III. Colar adesivos no piso para orientar a circulação e o
distanciamento. Colar adesivos ou cartazes em cadeiras que
devem ser usadas.

IV. Educar a comunidade escolar a seguir as orientações e praticar
novos hábitos de higiene coletiva e individual, seguindo os
protocolos.
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1. CARTAZ: Retomada Aulas Presenciais (colorido, tamanho A4) ..............................................................................05

2. CARTAZ: Como Usar Máscaras (colorido, tamanho A4) ..............................................................................................06

3. CARTAZ: Uso Obrigatório De Máscara (colorido, tamanho A4) .................................................................................07

4. CARTAZ: Distanciamento (colorido, tamanho A4) ..........................................................................................................08

5. CARTAZ: Lavagem de Mãos (colorido, tamanho A4) .....................................................................................................00

6. CARTAZ: Sintomas da COVID-19 (colorido, tamanho A4) ............................................................................................10

7. CARTAZ: Biblioteca (tamanho A4) ...................................................................................................................................... 11

8. CARTAZ: Atividades Físicas (tamanho A4) ...................................................................................................................... 12

9. CARTAZ: Dispenser de Álcool Gel e Sabonete (tamanho A4) . .................................................................................. 13

10. CARTAZ: Não Sentar (tamanho A4) ................................................................................................................................... 14

11. CARTAZ: Merenda: Orientações (tamanho A4) .............................................................................................................. 15

12. CARTAZ: Sala de Isolamento (tamanho A4) ..................................................................................................................... 16
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1. ADESIVO: TOTEM (colorido, medidas X 0,40 mt, podendo variar até 10 cm.) .............................................. 18

2. ADESIVO: de piso, distanciamento (colorido, tamanho A4) .................................................................................... 19

3. ADESIVO: de piso, pés para as área de circulação (colorido, tamanho A5 - 210x148mm) ..................... 20
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DISTRIBUIÇÃO GERAL DE PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO 

TOTEM ÁLCOOL GEL 70%

Centro Administrativo do Estado - Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN. CEP: 59064-901    |    (84) 3232-1324  |   seec@rn.gov.br

DISPENSADORES COM ÁLCOOL GEL 70%

LAVATÓRIO DE MÃOS COM DISPENSER PARA 
SABONETE LÍQUIDO, PORTA PAPEL TOALHA E 
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L

LEGENDA

PLANTA 1

BIBLIOTECA

SALA DOS PROFESSORES SECRETARIA

ENTRADA

O MODELO ESCOLHIDO PARA
IMPLANTAR O PROTOCOLO DE
SEGURANCA, FOI O PROJETO
PADRÃO MAIS RECENTE. O
QUAL DEVERÁ SERVIR COMO
EXEMPLO PARA ADAPTAR AOS
DEMAIS TIPOS DE ESCOLA.

COLOCAR CARTAZES JUNTO AOS
DISPENSERS, TOTENS, PISO DE
AREA DE CIRCULAÇÃO E
EQUIPAMENTOS ENTRE OUTROS.
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Getúlio Marques Ferreira
Secretário de Estado da Educação e da Cultura

Márcia Gurgel Ribeiro
Secretária Adjunta

Marcos Lael de Oliveira Alexandre
Subsecretário

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

Danilo Bezerra
Assessor de Comunicação
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RIO GRANDE DO NORTE 

 
 

PORTARIA Nº 004/2021-GAC/SESAP/SEEC, DE 22 DE ABRIL DE 2021. 
 
 
Estabelece os Protocolos Gerais de 
Biossegurança para a Retomada Gradual das 
Atividades Escolares no Sistema Estadual de 
Ensino do Rio Grande do Norte, com vistas 
ao enfrentamento do novo Coronavírus 
(COVID-19). 

 
 

O SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL DA GOVERNADORA 
DO ESTADO, O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E O 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO 
LAZER, no uso das atribuições que lhes confere o art. 54, XIII, da Lei Complementar 
Estadual nº 163, de 5 de fevereiro de 1999, e com fundamento no § 4º, do art. 3, do Decreto 
Estadual nº 29.815, de 7 de julho de 2020, 
 

Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, que 
renovou o estado de calamidade pública, para fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise da saúde pública decorrente da pandemia 
da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças do Estado do Rio Grande 
do Norte; 

 
Considerando que o “Documento Potiguar”, elaborado pelo Comitê de 

Educação para Gestão das Ações de Combate à Pandemia da COVID-19, veiculado pelo 
Decreto nº 29.973, de 9 de setembro de 2020, para a gerência do combate da COVID-19 no 
âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, tem por objetivo definir 
“Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de 
Ensino o Rio Grande do Norte; 

 
Considerando a Resolução CEE-RN nº 04/2020, de 21 de setembro de 2020, 

que dispõe sobre a aprovação do “Documento Potiguar” – “Diretrizes para Retomada das 
Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino o Rio Grande do Norte”; 

 
Considerando o Protocolo de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas 

Estaduais para Retorno às Aulas Presenciais na Pandemia da COVID-19, e o seu Memorial 
Descrito, que estabelecem medidas, especificações e quantificações relacionadas às 
adaptações físicas das escolas da rede pública estadual de ensino necessárias à garantia de um 
ambiente seguro e satisfatório das atividades educacionais; 
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Considerando a Recomendação nº 17/2020, do Comitê de Especialistas da 

Secretaria de Estado da Saúde Pública para o Enfrentamento da Pandemia pela COVID-19, 
que recomenda a possibilidade de retorno das atividades escolares presencias, desde que 
sejam elaborados protocolos de biossegurança em consonância com as orientações constantes 
no Documento Potiguar” – “Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas 
Estadual e Municipais de Ensino o Rio Grande do Norte”; 

 
Considerando que a Informação nº 03/2021/SESAP oriunda do Comitê de 

Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o Enfrentamento da Pandemia 
pela COVID-19, condicionou a possibilidade da retomada das atividades escolares a redução 
das taxas de transmissibilidade e de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), bem como a observância de parâmetros objetivos com base em recomendações da Fio 
Cruz e do Centro de Controle e prevenção de Doenças; 

 
Considerando que a adoção de condições de segurança sanitária auxiliará na 

prevenção e na contenção da disseminação da pandemia, possibilitando que se salvem vidas e 
se evite a sobrecarga nas unidades hospitalares do Estado do Rio Grande do Norte; 
 

Considerando que o combate à pandemia e as medidas de prevenção são 
questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a superação da 
crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de cidadãos; 

 
Considerando a salutar importância de estabelecer planejamento responsável, 

com a definição, apresentação e implementação de critérios e protocolos de segurança 
sanitária na infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino, para fins de garantir uma 
ambiência escolar segura; 

 
Considerando a necessidade de se estabelecer ações coordenadas de gestão e 

controle para o retorno gradual, seguro e responsável das atividades escolares na rede estadual 
de ensino, 

 
R E S O L V E M: 
 
Art. 1º Esta Portaria estabelece os Protocolos Gerais de Biossegurança para a 

Retomada Gradual das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do 
Norte, em virtude da pandemia da COVID-19, sem prejuízo das demais normas legais e 
sanitárias vigentes. 

 
Dos protocolos gerais 

 
Art. 2º Com a finalidade de garantir a retomada segura e responsável das 

atividades escolares no âmbito do sistema estadual de ensino do Estado do Rio Grande do 
Norte, as escolas estaduais deverão implementar as orientações estabelecidas pelos Protocolos 
Gerais de Biossegurança para a Retomada Gradual das Atividades Escolares no Sistema 
Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, constantes nos Anexos desta Portaria. 
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Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, o retorno gradual das 
atividades escolares no âmbito do sistema estadual de ensino do Estado do Rio Grande do 
Norte, deverá observar ainda as orientações estabelecidas no “Documento Potiguar” – 
“Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de 
Ensino o Rio Grande do Norte”, Memorial Descritivo e Manual Orientativo do Protocolo de 
Segurança para Retorno às Aulas Presenciais na Pandemia da COVID-19, elaborados pela 
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEEC. 

 
Art. 3º Sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo anterior, as escolas da 

rede estadual de ensino poderão desenvolver e implementar protocolos específicos de 
segurança sanitária, considerando as situações de excepcionalidade e o contexto fático sob as 
quais estão inseridas. 

 
Art. 4º As escolas da rede estadual de ensino devem disponibilizar, divulgar e 

apresentar à comunidade escolar, por meio de recursos disponíveis, os Protocolos Gerais de 
Biossegurança dispostos nesta Portaria. 

 
Art. 5º As Redes Municipais de Ensino nos limites de sua competência e 

autonomia poderão adotar as orientações constantes nesta Portaria.  
 

Disposições finais 
 
Art. 6º A retomada gradual das atividades escolares no sistema estadual de 

ensino do Rio Grande do Norte está condicionada aos bons índices epidemiológicos, em 
conformidade com as recomendações das autoridades sanitárias. 

 
Vigência 

 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 22 de abril de 2021, 200º 

da Independência e 133º da República. 
 

 
 

RAIMUNDO ALVES JÚNIOR 
Secretário-Chefe do Gabinete Civil da Governadora do Estado 

 
 

CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS 
Secretário de Estado da Saúde Pública 

 
 

GETÚLIO MARQUES FERREIRA 
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Este documento se destina a estabelecer Protocolos Gerais de Biossegurança para a 

Retomada das Atividades Escolares no Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, 

confeccionado de acordo com as diretrizes do “Documento Potiguar”, oriundo do Comitê de 

Educação para Gestão das Ações de Combate à Pandemia da COVID-19, aprovado pela 

Resolução CEE-RN nº 04/2020, de 21 de setembro de 2020, que tem por objetivo definir 

“Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de 

Ensino o Rio Grande do Norte”, bem como em consonância com o Protocolo e Memorial 

Descrito de Segurança Sanitária da Infraestrutura das Escolas Estaduais para Retorno às 

Aulas Presenciais na Pandemia da COVID-19. 

 

2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO – PROTOCOLO DE 

BIOSSEGURANÇA SANITÁRIA – COMBATE À COVID-19 

 

 ✓ EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s; 

 ✓ TRIAGEM NA ENTRADA; 

 ✓ DISTANCIAMENTO SOCIAL; 

 ✓ HIGIENE PESSOAL; 

 ✓ LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES; 

 ✓ TESTAGEM DA COVID-19 NA COMUNIDADE ESCOLAR. 

  

2.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´s: São equipamentos de 

proteção individual (EPI’s), necessários para o uso no ambiente escolar:  

 

a) Máscaras descartáveis ou de tecidos;  

b) Protetor facial total do tipo “face shield”; 

c) Luvas descartáveis;  

d) Avental; 

e) Óculos de proteção incolor (alternativo ao protetor facial). 

 

 - KIT´s DE DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL – EPI´s NA COMUNIDADE ESCOLAR: 
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- ALUNOS(AS), PROFESSORES(AS) E COLABORADORES: 1 KIT com 4 

Máscaras descartáveis ou de tecido. Uso obrigatório. 

- PROFESSORES(AS), SERVIDORES E COLABORADORES: 1 KIT com 4 

Máscaras, mais 1 Protetor facial total do tipo “face shield”; Uso obrigatório nas aulas. 

- SERVIDORES DA BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, MERENDEIRAS E 

COLABORADORES DA LIMPEZA: 1 KIT com luvas descartáveis. Uso obrigatório em 

serviço. 

-  MERENDEIRAS E OUTROS COLABORADRES a critério da Escola: KIT com 

avental descartável. Uso obrigatório na entrega de alimentos.  

Atenção: Óculos de proteção incolor (alternativo ao protetor facial total). 

 

2.2. TRIAGEM NA ENTRADA 

 

✓ O uso de máscara é obrigatório para todos. Só será permitido o acesso à escola de 

pessoas com máscara.  

✓ Ao chegar no prédio escolar, alunos, professores e funcionários deverão passar 

primeiro pela checagem de temperatura corporal, por uso de termômetro específico, todos os 

dias, no momento de ingresso à escola. *É proibida a entrada para pessoas com 

temperatura superior a 37,5°C.  

✓ Sendo registrado temperatura superior à permitida, o identificado será 

encaminhado para sala de triagem para segunda medição. Se confirmado, será orientado ao 

isolamento domiciliar. *Uma segunda medição se faz necessária para confirmação da 

temperatura do corpo devido às condições climáticas.  

✓ Orientar a comunidade escolar para a necessidade de:  

• Fazer uso do tapete sanitizante para limpeza dos calçados;  

• Higienizar as mãos com álcool 70% no totem na entrada;  

• Os alunos devem se dirigir direto para suas respectivas salas de aula. 

 

2.3. DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

✓ Identificar locais de entrada e saída com cartazes e proibição de acessos;  

✓ Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre uma 

pessoa e outra dentro da escola;  
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✓ Dividir por turnos os horários de entrada, saída, recreação e intervalo, alimentação 

e demais deslocamentos coletivos dos estudantes no ambiente escolar, para evitar a 

aglomeração;  

✓ Fica proibida da entrada de pais, responsáveis ou qualquer pessoa de fora, no 

interior da escola, que queira entrar e circular dentro no ambiente do prédio escolar;  

✓ Os autorizados a ingressar nas escolas deverão seguir a sinalização de rotas dentro 

da escola para que a distância de segurança seja mantida entre os alunos; 

✓ Fica cancelado eventos, reuniões e atividades em grupo (está proibido o uso dos 

laboratórios, exceto de informática), até o retorno de 100% dos alunos;  

✓ A utilização da sala de recursos multifuncionais (AEE), passa a ser SOMENTE 

para atendimento individual, ou no máximo, 2 alunos por vez;  

✓ Adaptação das atividades esportivas com foco em treinamentos técnicos e sem 

contato físico, de preferência ao ar livre;  

✓ Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a 

realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial, optar por 

ambientes abertos ou bem ventilados. 

 

2.4. HIGIENE DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO 

 

✓ Entregar o kit de máscaras para alunos, professores e funcionários; 

✓ Estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscara dentro da escola por todos os 

participantes da comunidade escolar;  

✓ Orientar a substituição da máscara a cada 2h de uso (ou antes, se estiver úmida);  

✓ Incentivar a lavagem das mãos frequentemente (por pelo menos 20 segundos) com 

água e sabão, ou sabonete líquido;  

✓ Lavar as mãos antes e depois de comer, antes e depois de usar o banheiro, antes e 

depois de entrar em contato com superfícies de uso comum e antes e depois de brincar em 

espaços abertos e manusear lixo;  

✓ Utilizar dispensadores para limpeza das mãos á base de álcool gel 70% disposto 

em locais estratégicos. (Este uso pelas crianças do fundamental anos iniciais deve ser 

supervisionado, para evitar sua ingestão).; 

✓ Educar os alunos a evitarem tocar com as mãos sujas, o nariz, boca e os olhos;  
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✓ Educar os alunos a evitarem cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;  

✓ Educar os alunos para cobrirem o nariz e a boca com a máscara e ao espirrar ou 

tossir seguindo as regras de etiqueta respiratória para proteção;  

✓ Educar os alunos a manterem o cabelo cumprido preferencialmente preso e evitar 

usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios (para diminuir o risco de 

contaminação);  

✓ Educar os alunos a não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e 

talheres, materiais de escritórios, livros e afins, nem objetos de uso individual; 

✓ Estabelecer normas para o uso de bebedouros que SOMENTE serão permitidos 

para abastecer os copos, canecos, garrafas e squeezers. Trocar as biqueiras por torneiras. 

 

2.5. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES 

 

✓ Higienizar banheiros, lavatórios e vestiários várias vezes ao dia, sendo pelo menos 

meia hora antes das aulas, uma vez durante as aulas e logo após o término das aulas;  

✓ Fazer a desinfecção diária com limpeza criteriosa de todas as salas, devendo usar 

difusores com produto sanitizante em todo o ambiente da sala;  

✓ Os pontos de contato (como maçanetas, corrimões, interruptores, torneiras e pias, 

assentos, vasos sanitários, mesas, computadores, telefones e demais artigos e equipamentos 

que possam ser de uso coletivo) devem ser limpos e desinfetados várias vezes ao dia;  

✓ Não realizar a limpeza sanitária total da escola com os alunos ainda no prédio; 

✓ Garantir a provisão do material de limpeza necessário e adequado para a 

manutenção do espaço escolar, a fim de atender a nova demanda de higienização da escola e 

segurança das pessoas;  

✓ Realizar diariamente sanitização com pulverizador costal das salas de aula antes 

do início das aulas em todos os ambientes do prédio escolar. 

✓ Os funcionários da limpeza deverão vestir seus uniformes ou roupas de trabalho, 

somente ao chegar na Escola; 

✓ Uniformes, EPI's e máscara não devem ser compartilhados;  

✓ Comunicar a direção da escola quando ocorrer sintomas ou confirmação de algum 

caso de contaminação da Covid-19 na comunidade escolar;  
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✓ Definir local para colocar lixeira com tampa, pedal e saco plástico específico para 

descarte de EPI'S e material contaminado. O mesmo deve ser removido e descartado com 

segurança; 

✓ Manter sempre que possível, portas e portões abertos para evitar contato com 

maçanetas e fechaduras;  

✓ Abrir portas e janelas por 10 minutos antes, para ventilar as salas de aula e outros 

ambientes escolares: Esta ação deverá ser realizada várias vezes ao dia, mas recomenda-se 

que a ventilação seja feita antes da chegada dos alunos, durante cada intervalo, na hora do 

almoço e durante a limpeza, bem como após o expediente escolar.  

✓ É desaconselhado o uso de ventilador e ar condicionado na sala e ambientes. 

 

3. PREPARAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAS 

 

 ✓ Definir um único local de entrada na escola e instalar 1 totem, nas escolas com 

mais de 500 alunos, se possível, instalar 2 tótens contendo álcool gel 70% com pedal; 

✓ Local para Aferir temperatura corporal de todos os que acessam a escolas logo na 

entrada com termômetro infravermelho ou câmera de calor;  

✓ Dispor 02 conjuntos de tapetes limpa e seca no acesso principal. Aplicar solução 

higienizadora (Preparada com 3 colheres de água sanitária para cada 1 litro de água) em toda 

a superfície do tapete LIMPA, até que ele fique completamente úmido; 

✓ Instalar dispensadores com álcool gel 70% nas circulações, biblioteca, sala de 

professores e secretaria; 

✓ Instalar kit com dispensadores de sabão líquido, suporte com papel toalha e lixeira 

com tampa em todos os lavatórios já existentes na escola;  

✓ Desativação de bebedouros com disparo para boca, substituir as biqueiras por 

torneiras. Fazer incentivo à utilização de garrafinhas individuais (squeezer), podendo ser 

adquiridas pela escola para os alunos;  

✓ Proibição do uso de ar-condicionado e ventilador, as salas devem ser utilizadas 

com portas e janelas abertas; 

✓ Sinalizar rotas de acesso em deslocamento dentro da escola, definindo os fluxos 

para evitar aglomeração e sinalizar o distanciamento de 1,5 metros nas filas. Utilizar fitas 

adesivas coloridas; 
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✓ Instalar barreira de proteção acrílica no balcão de atendimento da secretaria 

quando necessário; 

✓ Para coleta de lixo, estabelecer uso obrigatório de lixeiras para descarte adequado 

(Lixeira de 50 lt e 100 lt na cor branca com acionamento de pedal e aro plástico para segurar 

saco de lixo); 

✓ Estabelecer o uso obrigatório de protetor facial para os professores - Face Shields; 

✓ Modificar o layout das salas de aula, refeitórios e demais ambientes que 

necessitem de adequação, garantindo o distanciamento; 

✓ Reorganização dos demais espaços escolares (biblioteca, laboratórios de 

informática, secretaria, sala dos professores e área de esporte) com distanciamento mínimo 

de 1,5 metros entre as estações de trabalho. No caso da Biblioteca, escolher uma estante de 

livros onde os livros ficarão em quarentena de 5 dias após ser devolvido, para voltar para a 

prateleira de empréstimo. 

✓ Planejar um espaço separado para recepção de mercadorias, estoques e outros 

insumos. Denominar esse espaço de área suja. Este, deve ser limpo em uma frequência 

maior, duas vezes ao dia: Imediatamente após a chegada de mercadorias e insumos ou 

mesmo recepção de fornecedores proceda a limpeza e desinfecção. 

✓ Instalar lavatórios: pias para lavagem de mãos, padrão (ver memorial descritivo) 

incluindo dispensadores de sabão líquido, porta papel toalha e lixeiras com tampa acionada 

por pedal nos seguintes locais:  

✓ Refeitórios: lado externo da cozinha, aberto para o local das refeições,  

✓Aproveitar o local da instalação hidráulica interna da cozinha para colocar o 

lavatório externo. Dois lavatórios por escola, sendo um deles adaptado para pessoa com 

deficiência.  

✓ Hall dos sanitários, colocados do lado de fora (corredor), sendo um masculino e 

outro feminino. 
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4. LAYOUT GERAL - Modelo Escola Governo Cidadão. 

 

 

 

5. DISTRIBUIÇÃO GERAL DE PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO 
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6. LAYOUT HALL DE ENTRADA – SECRETARIA 

 

. 

 

6.1. LAYOUT SECRETARIA 
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7. LAYOUT SALAS DE AULA – FASE 1 (12 ALUNOS/SALA) 

 

 

 

 

 

8. LAYOUT SALAS DE AULA – FASE 2 (20 ALUNOS/SALA) 
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9. LAYOUT REFEITÓRIO – FASE 1 

 

 

 

 

 

10. LAYOUT BIBLIOTECA – FASE 1 
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11. LAYOUT LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA – FASE 1 

 

 

12. LAYOUT SALA DOS PROFESSORES – FASE 1 
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13. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES – EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL E ITENS DO PROTOCOLO DE OBRAS CIVIS 

 

TABELA 1 

 
TABELA GERAL DE ESPECIFICAÇÕES – EPI’s 

 
DESCRIÇÃO DO ITEM 

 
QUANTIFICAÇÃO 

 
MODELO ILUSTRATIVO 

PARA COMPRA (OU 
EQUIVALENTE 

TÉCNICO) 
Máscara em tecido vavável 
e reutilizável. Pode ser 
confeccionada em tecido 
70% algodão e 30% 
Poliéster, não 
descartável de estrutura 
plana, flexível, com 
elásticos nas laterais e 
costuras com linha de 
algodão, podendo ser lavada 
e reutilizada. É preciso que 
a máscara tenha pelo menos 
duas camadas de pano, seja 
dupla face, lavável 70% 
algodão e 30% Poliéster. Os 
tecidos sugerido são TNT, 
tricoline e algodão. Dupla 
camada de proteção. Isenta 
de fibra de vidro. 
Reutilizável. Cor Branca. 
Elásticos para ajuste. Pode 
ser esterilizada com ferro de 
passar. Uso obrigatório. 
 

 
 
 
 
 
 

04 unidades por aluno, 
professor, servidor e 

colaborador 

 

Máscaras de proteção facial, 
de uso nāo profissional, 
reutilizável, cor branca, 
confeccionada em tecido 
atóxico, com 3 (três) 
camadas, com alças de 
elástico preferencialmente 
roliço, boa cobertura da área 
nasal e bucal, com 
dimensões aproximadas:  
a) distância lateral 13cm, b) 
comprimento queixo-fronte 
12cm, c) distância inter 
pupilar 6cm, d) arco- 
maxilo- auricular 29cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 unidades/ aluno e ou 
servidor 

 
Descreve uma alternativa a 
máscara de tecido (item 1)  
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Observações: deve incluir 
três camadas de tecido, 
sendo:  
a) uma camada mais interna 
feita de material hidrofílico 
(por ex., algodão ou 
misturas de algodão); b) 
uma camada mais externa 
feita de material hidrofóbico 
(por ex., polipropileno, 
poliéster ou misturas desses 
materiais);  
c) uma  camada 
intermediária hidrofóbica 
feita de material sintético 
não tecido, como 
polipropileno, ou uma 
camada de algodão. A 
filtração de partículas 
sólidas ou gotículas deve ser 
de no mínimo          de       
70%. 
Acondicionadas em 
embalagens com 50 
(cinquenta) ou 100  (cem) 
unidades. 
Máscara multiuso, material: 
manta sintética com 
tratamento eletrostático, tipo 
uso: descartável, as partes 
são incorporadas por 
sistema de soldagem 
eletrônica, sem válvula, com 
clipe nasal. Finalidade: 
proteção contra poeiras, 
fumos e névoas tóxicas, tipo 
correia: cinta elástica com 
ajustes no rosto, tamanho 
único, cor: branca, 
características adicionais: 
n95, pff2, mínimo filtração 
94%, penetração de 6%. 
Observações: O produto 
deverá oferecer proteção 
contra aerossóis sólidos e 
líquidos e estar de acordo 
com as normas técnicas 
atuais vigentes: ABNT, 
INMETRO e possuir 
registro na ANVISA. Com 
prazo de validade no 

 
 
 
 
 

10 unidades/ escola. 
 

Alternativa, se possível, 
para colaboradores que 

manipulam o pulverizador 
costal e resíduo descartável 

(lixo) 
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mínimo 24 meses, a partir 
da data da entrega. 
Luva para procedimento não 
cirúrgico, material látex 
natural íntegro e uniforme, 
tamanho: médio, 
características adicionais: 
lubrificação com pó 
bioabsorvível, descartável, 
apresentação: atóxica, tipo: 
ambidestra, tipo uso: 
descartável, modelo: 
formato anatômico, 
finalidade: resistente à 
tração. Observações: 
Acondicionadas em caixas 
com, no máximo 100 
unidades. O material deverá 
estar  de acordo  com as 
normas técnicas atuais 
vigentes: ABNT, 
INMETRO, ANVISA ou 
qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. Com prazo de 
validade no mínimo 24 
meses, a partir da data da 
entrega. 

 
 
 
 

03 caixas/ escola. 
 

Recomendável para entrega 
de alimentos; manuseio de 

livros recebidos por 
empréstimo; retira de lixo. 

 

Face shield – Máscaras de 
proteção individual 
reutilizável, em acetadi 
transparente, com suporte 
plástico ajustável para 
encaixe na cor branca. 
 
 

 
 

01 unidade por professor 
em atuação na sala de aula 

e servidor que faz 
atendimento ao público. 
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TABELA 2 

TABELA GERAL DE ESPECIFICAÇÕES – ITENS DE ADAPTAÇÃO DO 
PRÉDIO ESCOLAR 

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIFICAÇÃO MODELO ILUSTRATIVO 
PARA COMPRA (OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO) 

Totem dispensador de 
álcool gel, em chapa 
(metálica, acrílico, 
poliestireno ou MDF, nas 
laterais), com pedal de 
acionamento, reservatório 
com capacidade para 5 
litros. Medidas de 1,40 X 
0,40 mt, podendo variar 
até 10 cm. O Totem 
constará na parte frontal, 
logo da instituição que 
será posteriormente 
enviado ao fornecedor. O 
produto deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer 
órgão nacional, com 
comprovada credibilidade. 

 

 

 

 

 

02 unidades/ escola 

 

Tapete  sanitizante 
acarpetado, com bordas de 
plástico, e área húmida 
para solução sanitizante e 
área seca contígua, com 
dimenões mínimas totais 
de 60x40 cm, na cor 
preta/cinza. 

 

 

03 unidades/ escola 

 

Termômetro clínico, 
ajuste: digital, 
infravermelho, escala: até 
50°c, tipo: uso em testa, 
componentes: alarmes, 
medição a distância, 
memória: memória até 10 
medições.  

 

 

02 unidades/escola 
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Observações: Termômetro 
pistola infravermelho 
digital. 

O material deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer 
órgão nacional, com 
comprovada credibilidade 

Dispensador para Álcool 
gel e sabonete líquido, 
com reservatório de 800 à 
900 ml, em plástico ABS, 
branco, com sistema de 
válvula, visor 
transparente, 
acompanhado de chave, 
tampa do reservatório e kit 
contendo buchas e 
parafusos para fixação na 
parede. 

Obs.: O reservatório 
deverá funcionar sem o 
uso de refil/sachê.  

Observações: O material 
deverá estar de acordo 
com as normas técnicas 
atuais vigentes: ABNT, 
INMETRO, ANVISA ou 
qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. 

03 unidades para álcool em 
gel (área 

administrativa/secretaria; 
biblioteca e sala dos 
professores)/ escola 

 
+ 
 

01 unidade para álcool em 
gel/ 60 alunos matriculados 

por turno 
 

+ 
 

01 unidade para sabonete 
líquido/ lavatório (ou 01 

unidade a cada 02 
lavatórios em caso de 

bancadas com várias cubas) 
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Dispensador para papel 
toalha  interfolha, em 
plástico ABS, branco, 
visor transparente, 
acompanhado de chave, 
tampa do reservatório e kit 
contendo buchas e 
parafusos para fixação na 
parede.  

Observações: O material 
deverá estar de acordo 
com as normas técnicas 
atuais vigentes: ABNT, 
INMETRO, ANVISA o 
qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. 

 
 

01 unidade/ lavatório 
(ou 01 unidade a cada 02 

lavatórios -em caso de 
bancadas com várias cubas) 

 

Pulverizador portátil em 
plástico, capacidade: 500 a 
800 ml. Características 
adicionais: bico longo, 
dosador regulável, bomba 
pressão. Observações: o 
material deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer 
órgão nacional, com 
comprovada credibilidade. 

 
03 unidades/escola 

 
Setores administrativos, 
sala dos professores e 

biblioteca; 

 

Pulverizador Costal 
manual, polietileno, 
capacidade tanque: 20 l, 
aplicação:       inseticida, 
mangueira trançada.  

Observações: o material 
deverá estar de acordo 
com as normas técnicas 
atuais vigentes: ABNT, 
INMETRO, ANVISA ou 
qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. 

 
 

 
 
 

01 unidade/escola  
Para uso pelo(a) ASG na 

limpeza 
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Lavatório de mãos 
suspenso, em cerâmica, na 
cor branca, incluindo 
parafusos de fixação, 
extensão de ponto de 
alimentação de água e 
ponto de escoamento de 
esgoto mais próximos. 
Inclusão ainda de torneira 
de pressão metálica, 
cromada, com 
temporizador automático 
de fechamento (10 à 20s), 
e com garantia para troca, 
em caso de quebra, de 
pelo menos dois anos de 
uso. Preferencialmente 
cumprindo o previsto pela 
NBR 9050/2020 com no 
máximo 23N de força 
aplicada para 
acionamernto da torneira. 

 
 
 
 
 

01 lavatório de mãos/150 
alunos matriculados 

 

 

 

Lixeira plástica com 
acionamento por pedal, na 
cor branca, capacidade de 
50 litros. 

 
01 unidade/ lavatório 
isolado ou bancada 

conjunta. 

 

Fita adesiva, material: 
vinil, tipo: monofásica, 
largura: 50 ou 48 mm, 
comprimento: 30m, cor: 
vermelha, aplicação: 
sinalização e solo. 
Observações: o material 
deverá estar de acordo 
com as normas técnicas 
atuais vigentes: ABNT, 
INMETRO, ANVISA ou 
qualquer órgão nacional, 
com comprovada 
credibilidade. Com prazo 
de validade no mínimo 18 
meses, a partir da data da 
entrega. 

 
 
 

05 unidades/ escola 

 

Num. 67916464 - Pág. 20

Num. 10249576 - Pág. 256Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



21 
 

Fita adesiva, material: 
polietileno, tipo: dupla 
face, largura: 12 mm, 
comprimento: 20m, 
espessura: 1mm, cor: 
incolor. Observações: o 
material deverá estar de 
acordo com as normas 
técnicas atuais vigentes: 
ABNT, INMETRO, 
ANVISA ou qualquer 
órgão nacional, com 
comprovada credibilidade. 
Com prazo de validade no 
mínimo 18 meses, a partir 
da data da entrega. 

 
 
 

03 unidades/ escola 

 

 

Fita zebrada nas cores 
amarela e preta, rolo 
medindo 70mm X 200m. 
Destinada ao controle de 
acesso de pessoas, 
isolamento de áreas, 
demarcação de obras e 
equipamentos. Validade 
superior a 24 meses. 

 
 

04 unidades/ escola 

 

Comunicação visual 
(cartazes e adesivos) – 
Executados em material 
vinílico, resistentes à água 
e a ação do sol, 
produzidos segundo 
campanha promocional 
padrão, específica para 
prevenção e cuidados 
quanto a COVID-19. 

 
 
 
 

Até 40 unidades/ escola 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NATAL

SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

 

Autos nº0800487-05.2021.8.20.5001

 Natureza do Feito: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA

Magistrado: ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO

  Data: 14/04/2021– 11:00horas.

 

COMPARECIMENTO virtualdas partes e de seus representantes,por meio da plataforma

ZOOM, conforme designado anteriormente.

Após esclarecimentos iniciais feitos pelo MM. Juiz e dos debates realizados com os

presentes,  se comprometeu oEstado do RN a:

a)  no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório circunstanciado,

 informando acerca das medidas adotadas em relação ao cumprimento de todas as cláusulas do acordo

 extrajudicial, apontadas pelo Ministério Público ao id nº 66515483 como descumpridas.

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das

 atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno às aulas presenciais.

Por fim, determinou o MM. Juiz que, em razão da existência da ação Civil Pública de nº

0817547-88.2021.8.20.5001, em trâmite da 1ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN, a Secretaria oficie ao referido
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juízo acerca da existência desta ação, anexando ao ofício cópia do presente termo e da sentença homologatória

proferida nestes autos.

Nada mais sendo requerido pelas partes, foi encerrado o ato Achado conforme, vai

devidamente registrado e publicado no PJe-PG. Assinaturas dispensadas, por envolver comparecimento virtual.

A juntada dos depoimentos gravados no PJe-PG, no momento, não possui viabilidade

 técnica (cada arquivo com, no máximo, 30MB). Os arquivos estarão acessíveis, durante 15 (quinze) dias, por meio do

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  <

https://drive.google.com/file/d/1HUKfjMICfa51hzhHTuRIDuPsJZ8x2mPd/view?usp=sharing>. Após esse

período, o acesso ou cópia dos arquivos deverá ser solicitada à Secretaria do Juízo.
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 67366609, me dirigi ao local e lá  INTIMEI o Estado do
Rio Grande do Norte , através de seu Procurador Geral, na pessoa da Diretora da Secretaria Geral -
PGE/RN em Substituição Legal, que após a leitura do mandado, exarou o seu ciente e recebeu a contra fé.
O referido é verdade e dou fé.  
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte na pessoa de
Everton dos Santos Garcia  o qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 12 de Abril de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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     PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEJUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

MANDADO DE INTIMAÇÃO - Audiência

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Parte Ativa: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)                           

                      O Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFACIO  - Juiz
de Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei,
etc.  MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento
ao presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a INTIMAÇÃO da parte
abaixo indicada, para que compareça a    audiência de conciliação para o dia
14/04/2021, às 11:00,  por meio de vídeo conferência, conforme despacho de ID
67111362. 

: Final: "DESPACHO Sendo assim, determino a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da
Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário
Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreira para
que CUMPRAM, nos prazos indicados, itens A a G do pedido (ID66515484, fls. 34/36), o determinado
na   sentença homologatória de ID 64600252, seguindo-se as disposições pertinentes do Código de
Processo Civil, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública. 
Designo  audiência de conciliação para o dia 14/04/2021, às 11:00,  por meio de vídeo

conferência". 

  razão de meu ofício, que se encontra disponível às partes e   Certifico   em:CERTIDÃO

advogados, o link de acesso à Sala de Audiência Virtual, aprazada para o dia 14 de abril de
, a seguir descrito: 2021, às 11:00 horas, na plataforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88154256753?pwd=Z0kveHZvVDhzRXBVVEJhS01wRTJlZz09   

                                

PARTE A SER INTIMADA: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
através do Procurador-Geral  Exmo. Sr. Eudo Rodrigues Leite ou quem suas vezes fizer na
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN.  

ADVERTÊNCIA: O descumprimento desta decisão judicial, implicará nas sanções
legais.
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CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca
de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL/RN, 07 de abril de 2021

Artur Cortez Bonifácio

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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     PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEJUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

MANDADO DE INTIMAÇÃO - Cumprir Decisão  

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

 

Parte Ativa: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)   

 

                          O Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO  -
Juiz de Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da
lei, etc.    MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em
cumprimento ao presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a 
INTIMAÇÃO  da parte abaixo indicada, para que compareça a  audiência de 
conciliação para o dia 14/04/2021, às 11:00,  por meio de vídeo conferência,
conforme despacho de ID 67111362. 

: Final: "DESPACHO Sendo assim, determino a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da
Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário
Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreira para
que CUMPRAM, nos prazos indicados, itens A a G do pedido (ID66515484, fls. 34/36), o determinado
na   sentença homologatória de ID 64600252, seguindo-se as disposições pertinentes do Código de
Processo Civil, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública. 
Designo  audiência de conciliação para o dia 14/04/2021, às 11:00,  por meio de vídeo

conferência". 

  razão de meu ofício, que se encontra disponível às partes e   Certifico   em:CERTIDÃO

advogados, o link de acesso à Sala de Audiência Virtual, aprazada para o dia 14 de abril de
, a seguir descrito: 2021, às 11:00 horas, na plataforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88154256753?pwd=Z0kveHZvVDhzRXBVVEJhS01wRTJlZz09   

                                

Estado do Rio Grande do Norte através do Procurador Geral oPARTE A SER INTIMADA:  
Exmo. Sr. Luiz Antônio Marinho da Silva ou quem suas vezes fizer na Avenida AFONSO
PENA, 1155, TIROL, NATAL - RN 
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ADVERTÊNCIA: O descumprimento desta decisão judicial, implicará nas sanções
legais.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca
de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL/RN, 07 de abril de 2021

Artur Cortez Bonifácio

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que  INTIMEI a Governadora do RN Maria de Fátima Bezerra  na pessoa da Assessora
Especial de Governo Luciana Daltro  a  qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 07 de Abril de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que  INTIMEI o Secretário de Educação e Cultura do RN Getulio Marques Ferreira na
pessoa da Chefe de Gabinete Ana Maria Morais Costa a   qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé
que lhe ofereci.

 

 

Natal 07 de Abril de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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MM. Juízo de Direito,

Ciente da audiência designada nesta data.

Natal, 06 de abril de 2021.

Cláudia Carvalho Queiroz

Defensora Pública do Estado
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     PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

MANDADO DE INTIMAÇÃO - Audiência

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

 

Parte Ativa: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)        

                     

                        O Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFACIO  -
Juiz de Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da

 lei, etc.        MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em
cumprimento ao presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a 
INTIMAÇÃO  da parte abaixo indicada, para que compareça a    audiência de
conciliação para o dia 14/04/2021, às 11:00,  por meio de vídeo conferência,
conforme despacho de ID 67111362. 

: Final: "DESPACHO Sendo assim, determino a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da
Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário
Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreira para
que CUMPRAM, nos prazos indicados, itens A a G do pedido (ID66515484, fls. 34/36), o determinado
na   sentença homologatória de ID 64600252, seguindo-se as disposições pertinentes do Código de
Processo Civil, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública. 

  audiência de conciliação para o dia 14/04/2021, às 11:00,Designo   por meio de vídeo

conferência". 

 razão de meu ofício, que se encontra disponível às partes e advogados,  Certifico  emCERTIDÃO:

o link de acesso à Sala de Audiência Virtual, aprazada para o dia 14 de abril de 2021, às 11:00
,  a  seguir  descr i to:  horas ,  na  p lataforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88154256753?pwd=Z0kveHZvVDhzRXBVVEJhS01wRTJlZz09   

                                

PARTE A SER INTIMADA:   Exmo. Sr. Secretário de Educação do Estado do Rio Grande
do Norte, Getúlio Marques Ferreira ou quem as suas vezes fizer, no Centro Administrativo
do Estado, Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN  
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ADVERTÊNCIA: O descumprimento desta decisão judicial, implicará nas sanções
legais.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca
de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL/RN, 05 de abril de 2021

Artur Cortez Bonifácio 

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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     PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

MANDADO DE INTIMAÇÃO - Intimação de audiência

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) nº
0800487-05.2021.8.20.5001

Parte Ativa: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)        

                     

O Excelentíssimo Senhor Doutor ARTUR CORTEZ BONIFACIO    - Juiz de Direito
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc.   
MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a  INTIMAÇÃO  da parte
abaixo indicada, para que compareça a    audiência de conciliação para o dia
14/04/2021, às 11:00,  por meio de vídeo conferência, conforme despacho de ID
67111362. 

: Final: "DESPACHO Sendo assim, determino a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da
Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário
Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreira para
que CUMPRAM, nos prazos indicados, itens A a G do pedido (ID66515484, fls. 34/36), o determinado
na   sentença homologatória de ID 64600252, seguindo-se as disposições pertinentes do Código de
Processo Civil, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública. 

 audiência de conciliação para o dia 14/04/2021, às 11:00, Designo por meio de vídeo

conferência". 

 razão de meu ofício, que se encontra disponível às partes e advogados,  Certifico  emCERTIDÃO:

o link de acesso à Sala de Audiência Virtual, aprazada para o dia 14 de abril de 2021, às 11:00
,  a  seguir  descr i to:  horas ,  na  p lataforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88154256753?pwd=Z0kveHZvVDhzRXBVVEJhS01wRTJlZz09   

                               

PARTE A SER INTIMADA:   Exma. Sra. Governadora do Estado do Rio Grande do Norte,
Professora Fátima Bezerra ou quem as suas vezes fizer, no  Centro Administrativo do
Estado, Av. Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN  
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ADVERTÊNCIA: O descumprimento desta decisão judicial, implicará nas sanções
legais.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca
de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

NATAL/RN, 05 de abril de 2021

Artur Cortez Bonifácio 

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250
Contato: (84) 36169650 - Email: nt2vfp@tjrn.jus.br

Processo nº: 0800487-05.2021.8.20.5001

CERTIDÃO

        CERTIFICO, em razão de meu ofício, que se encontra disponível às partes e advogados,
o link de acesso à Sala de Audiência Virtual, aprazada para o dia 14 de abril de 2021, às

, a seguir descrito:11:00 horas, na plataforma ZOOM

 

https://us02web.zoom.us/j/88154256753?pwd=Z0kveHZvVDhzRXBVVEJhS01wRTJlZz09

Natal/RN, 30 de março de 2021

Ruanna Lisley de Lima e Silva

Assistente de Gabinete
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 0800487-05.2021.8.20.5001Processo:

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)Ação:

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE

EXECUTADO: NÃO CONSTA

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público

Estadual em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte, decorrente do não cumprimento do acordo

homologado por este juízo, por meio da sentença de id nº 64600252.

Alega o   Parquet ser imprescindível que as obrigações firmadas no Termo de

   Acordo devidamente homologado sejam cumpridas, visto que permitirá a retomada das aulas de forma

presencial a partir da adequação predial das Unidades escolares do ponto de vista das normas

sanitárias, da contratação dos profissionais necessários para viabilizar as aulas de forma presencial,

diante da impossibilidade do retorno presencial de parte dos professores e servidores da educação por

integrarem o grupo de risco da doença COVID-19 e, ainda, da oferta do acolhimento emocional aos

alunos, professores e servidores quando retornarem presencialmente as Unidades Escolares.

Deixa claro ainda o MP que as atividades escolares na rede estadual de ensino não

foram retomadas presencialmente em 01/02/2021, nos moldes acordados no Termo de Acordo em

questão, não por óbice do cenário epidemiológico, mas pelo fato do Governo do Estado ter descumprido

as obrigações assumidas naquela época.

Assim, entende urgente a necessidade de ser cumprido o acordado, para que

quando as condições epidemiológicas assim permitirem, o retorno às aulas de forma presencial possa ser

assegurado.

É o que importa relatar. Decido.
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 o art. 515, III do CPC prevêComo já afirmado na sentença ora em cumprimento,

que a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza é título executivo

judicial.Sendo assim, relatado o descumprimento das cláusulas firmadas, torna-se possível a adoção de

medidas coercitivas por parte deste magistrado com a finalidade de ver devidamente cumprida a avença

firmada,  não sem antes ouvir o Ente Federado Executado.

Ao depois, a correta preocupação ministerial vem a atender o básico: a formação

educacional da juventude mais carente, em geral a que busca a rede pública de ensino,   por demais

prejudicada praticamente por um ano letivo sem aulas e a tomada de ações proativas visando ao retorno.

Ao que nos parece, o Estado do RN não vem cumprindo o ajustamento de conduta homologado. Ora isto

não pode ser negligenciado, porquanto viola a isonomia, relativamente à construção do futuro de cada

discente, exigência inexorável em uma sociedade plural e democrática.

Por outro lado, observo que não se pretende o retorno das aulas neste momento da

Pandemia. Objetiva-se que a SEC deixe as Escolas prontas, preveja quanto ao corpo discente permanente

ou temporário, proceda com`as medidas necessárias ao retorno e que estão  previstas no TAC, tais como a

sinalização, disponibilização de álcool gel e demais providências, de modo que, tão logo seja possível,

esteja tudo pronto para a volta do ensino presencial, total ou parcial, ou ainda de forma híbrida.

Sendo assim, determino a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, por meio

da Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Professora Fátima Bezerra e do Secretário

Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer-SEEC, Professor Getúlio Marques Ferreira para

que CUMPRAM, nos prazos indicados, itens A a G do pedido (ID66515484, fls. 34/36), o determinado

na   sentença homologatória de ID 64600252, seguindo-se as disposições pertinentes do Código de

Processo Civil, no que tange ao cumprimento da obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública.

Designo audiência de conciliação para o dia 14/04/2021, às 11:00, por meio de

vídeo conferência.

Cumpra-se. Intimem-se.

 ./RN,NATAL 30 de março de 2021

                                                

ARTUR CORTEZ BONIFACIO

Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)

Num. 67111362 - Pág. 2

Num. 10249576 - Pág. 280Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



Num. 67111362 - Pág. 3

Num. 10249576 - Pág. 281Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

 

Processo nº: 0800487-05.2021.8.20.5001

  AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

RÉU: NÃO CONSTA

 

CERTIDÃO

Certifico, em razão do meu ofício, que a sentença constante no ID nº 64600252 transitou em julgado em ,25/03/2021
sem a interposição de recurso pelas partes.

NATAL/RN, 30 de março de 2021.

 

 

VALQUIRIA ALVES NOBRE PATRIOTA

Técnica Judiciária

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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M.M. Juiz,

Segue em anexo pedido de cumprimento de sentença e documentos anexos.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA COMARCA DE NATAL/RN. 

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001 

Requerente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

Requerido: Estado do Rio Grande do Norte 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e a 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio dos seus 

Representantes Legais que ao final subscrevem, no exercício das suas atribuições constitucionais 

e legais, vem, com fundamento no art.º 129, inciso III, da Constituição Federal, art.º 212, §1º, da Lei 

n°. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e, por fim, nos artigos 513 e 536 do Código de 

Processo Civil, promover o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face do ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, representado judicialmente 

pela Procuradoria Geral do Estado, por força do disposto no art. 75, inciso II, do Código de Processo 

Civil, situada na Avenida Afonso Pena, nº 1125, nesta Cidade, com supedâneo nas razões fáticas 

e jurídicas adiante expostas: 
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1. BREVE HISTÓRICO: 

 

   Em 23/11/2020, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do 

Estado firmaram com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, representado pela Senhora 

Governadora do Estado, pelo Senhor Secretário de Estado da Educação da Cultura, do Esporte e 

do Lazer e pelo Douto Procurador Geral do Estado, Termo de Acordo Extrajudicial  - 

Autocomposição, contemplando medidas a serem adotadas  pelo Estado do Rio Grande do 

Norte/Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC destinadas à oferta de atividades 

pedagógicas não presenciais mediadas por tecnologia digitais de informação e comunicação 

voltadas a todos os alunos da rede estadual de ensino para o ano de 2020 e para o ano de 2021, 

de modo a garantir o cumprimento da carga horária obrigatória do ano letivo em curso, bem como 

para a retomada das atividades escolares presenciais no corrente ano de 2021, conforme cláusulas 

constantes do referido acordo (documento ID n. 64258274, página 35 e ID n. 64258275, páginas 01 

a 26). 

Posteriormente, o Acordo em comento foi devidamente homologado por 

este Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal, nos autos do processo nº 0800487-

05.2021.8.20.5001 (documento ID n. 64600252). 

Foram realizadas reuniões nos dias 24/11/2020, 20/01/2021, 11/02/2021, 

26/01/2021, 01/02/2021 e 01/03/2021, com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública 

e Representantes do Governo do Estado do Rio Grande de Norte, para fins de monitoramento do 

cumprimento das obrigações contempladas no bojo do acordo em questão, a partir das quais restou 

demonstrado que o Estado do Rio Grande do Norte não cumpriu parte desses compromissos  

pactuados, conforme pode ser constatado a partir do teor dos termos de reunião em anexo. 

Registre-se que as obrigações firmadas no termo de acordo homologado se 

voltam a viabilizar a concretização de direito fundamental à educação de titularidade de milhares de 

cidadãos mirins matriculados na rede estadual de ensino tanto por meio da oferta de atividades 

escolares remotas quanto pela retomada presencial das atividades escolares em um cenário 

epidemiológico favorável.  

Em relação ao retorno presencial das atividades escolares nas Unidades de 

Ensino da rede estadual, é preciso que as escolas estaduais estejam devidamente preparadas para 

que, tão logo exista cenário epidemiológico que permita a retomada de forma presencial dessa 

atividade essencial, possam os alunos, professores e demais integrantes da comunidade escolar 

voltar a frequentar o espaço escolar de forma segura e responsável.  

Não se concebe que, passado o período de quase 01 (um) ano da data da 

suspensão das atividades escolares presenciais nas unidades de ensino da rede estadual, esses 

estabelecimentos educacionais permaneçam inadequados para receber a comunidade escolar. 
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É imprescindível que as obrigações firmadas no Termo de Acordo em questão 

sejam devidamente cumpridas, visto que permitirá a retomada das aulas de forma presencial a partir 

da adequação predial das Unidades escolares do ponto de vista das normas sanitárias, da 

contratação dos profissionais necessários para viabilizar as aulas de forma presencial, diante da 

impossibilidade do retorno presencial de parte dos professores e servidores da educação por 

integrarem o grupo de risco da doença COVID-19 e, ainda, da oferta do acolhimento emocional aos 

alunos, professores e servidores quando retornarem presencialmente as Unidades Escolares. 

 

2. DA ADEQUAÇÃO DO PRESENTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: 

 

O Acordo Extrajudicial em comento, firmado entre o Ministério Público 
Estadual, a Defensoria Pública do Estado e o Estado do Rio Grande do Norte, foi homologado por 
este Juízo em 21 de janeiro de 2021. Vejamos: 

 

“Ante o exposto, conforme autoriza o art. art. 515, III do CPC, 
HOMOLOGO o termo de acordo extrajudicial acostado aos 
autos (ID 64258275), para que a avença produza seus efeitos 
legais, pelo que julgo extinto o processo, com resolução de 
mérito, a teor do art. 487, III, do CPC. 

Decorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” 

 

Por conseguinte, constitui-se em título executivo judicial, nos termos do 
disposto no inciso III do artigo 515 do CPC. Vejamos: 

 

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento 
dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: 

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam 
a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de 
não fazer ou de entregar coisa; 

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

III - a decisão homologatória de autocomposição 
extrajudicial de qualquer natureza; 

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em 
relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a 
título singular ou universal; 

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, 
emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por 
decisão judicial; 

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 

VII - a sentença arbitral; 
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VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior 
Tribunal de Justiça; 

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão 
do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de 
Justiça; 

X - (VETADO). 

 

Com efeito, por se tratar de acordo extrajudicial homologado por sentença 

passa a ter a natureza de título executivo judicial, cujo descumprimento autoriza o manejo de pedido 

de cumprimento de sentença, na forma prevista nos arts. 513 e 536 do CPC. 

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO/TRANSAÇÃO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO 

JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE AÇAO DE EXECUÇÃO 

AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. O 

acordo/transação homologado judicialmente por sentença 

constitui-se título executivo judicial e, como tal, deverá ser 

executado da mesma forma que os demais títulos executivos 

judiciais, isto é, por meio de cumprimento de sentença, 

proporcionando celeridade e economia processual, o que não 

implica em negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento 

de defesa e contraditório do executado. II. A apreciação de 

meritum causae do agravo de instrumento leva a 

prejudicialidade do agravo interno, que ataca o indeferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela recursal, que agora tornou-se 

definitiva. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 

Decisão mantida. Agravo interno prejudicado (TJ – GO -AI 

01458189820168090000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO 

FRANÇA, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2A CAMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2053 de 23/06/2016). 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. EXEGESE DO ART. 725, VIII, DO CPC/2015. 

FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 515, III, 
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DO CPC/2015). SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO 

INCOMPATÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 922 DO 

CPC/2015 POR NÃO SE TRATAR DE EXECUÇÃO. SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA QUE É O FIM DO PROCEDIMENTO, NÃO 

SE JUSTIFICANDO A SUSPENSÃO E POSTERIOR 

PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERER O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SE OCORRER O 

INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJSC - ApCiv 0306585-33.2014.8.24.0075 - 2.ª 

Câmara de Direito Comercial - j. 22/8/2017 - julgado por Dinart 

Francisco Machado - Área do Direito: Civil; Processual). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BRASIL TELECOM - PEDIDO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE 

ACORDO - EVENTUAL DESCUMPRIMENTO - 

POSSIBILIDADE - É possível a instauração da fase de 

cumprimento de sentença nos próprios autos da ação em que 

homologado o acordo extrajudicial, sem a necessidade de ação 

própria para tanto. Inteligência do artigo 515 , I, do Código de 

Processo Civil. Agravo de instrumento provido. (TJRS - AI 

70081356529 - 24ª C.Civ. - Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues 

Madruga - J. 28.08.2019). 

 

Dessa forma, ante o descumprimento do acordo celebrado, devidamente 
homologado pelo Poder Judiciário, a via adequada para dar cumprimento ao decisum é a 
formulação do presente pedido de cumprimento de sentença. 

 

3. DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS NO ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL 

 Inicialmente, convém mencionar que mesmo vencidos os prazos para 

cumprimento de várias Cláusulas previstas no Acordo em comento e diante da prolação, por parte 

desse Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, de sentença homologando a 

referida avença, o Estado do Rio Grande do Norte não honrou parte das obrigações assumidas. 

Importa registrar que a omissão do Estado do Rio Grande do Norte em dar 

efetivo cumprimento as obrigações assumidas no Termo de Acordo em questão, homologado por 

sentença prolatada por este Juízo, além de configurar afronta ao pacto por ele firmado após meses 

de tratativas com o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado, viola frontalmente 
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os princípios da prioridade absoluta e da proteção integral da criança e do adolescente, não só 

revelados na garantia do direito fundamental à educação, mas também do direito à saúde – física e 

mental, ao lazer, à convivência social e comunitária. 

Durante o decurso destes 11 (onze) meses desde a suspensão das 

atividades presenciais na rede pública estadual de ensino registrou-se significativos avanços em 

relação ao controle da pandemia COVID-19 no Estado, tanto que o Comitê Consultivo de 

Especialistas da SESAP-RN para o Enfrentamento da Pandemia pela COVID-19 em 09/09/2020 

editou a Recomendação n. 17/2020 posicionando-se pela “possibilidade de retomada das aulas 

presenciais das escolas públicas e privadas, por município, desde que o município atenda os 

critérios da retomada e as escolas estejam preparadas segundo os protocolos de biossegurança”. 

Diante do advento da mencionada Recomendação o Governo do Estado do 

RN editou o Decreto n. 29.989, de 18/09/2020, determinando em relação a REDE PÚBLICA DE 

ENSINO a suspensão da realização de aulas presenciais no ano de 2020 na rede pública de ensino 

do Rio Grande do Norte e quanto à REDE PRIVADA DE ENSINO autorização a retomada das 

atividades escolares presenciais. 

Restou, pois, vedada no ano de 2020 em relação às escolas da rede pública 

estadual a retomada das atividades escolares presenciais e, ainda, sequer houve a previsão para 

esse retorno, mesmo diante do cenário epidemiológico favorável em setembro de 2020, conforme 

a referida Recomendação do Comitê Consultivo de Especialistas da SESAP/RN. 

Diante desse panorama extremamente danoso aos alunos da rede estadual 

de ensino, o Ministério Público e a Defensoria Pública buscaram um posicionamento do Estado do 

Rio Grande do Norte quanto a definição de uma data para o retorno presencial das atividades 

escolares, como também a assunção de obrigações para mitigar o imensurável prejuízo decorrente 

da manutenção das aulas de forma remota, chegando-se a formalização do Termo de Acordo 

Extrajudicial em questão. 

De acordo com a Cláusula Décima Segunda do Acordo em epígrafe, o 

Estado do RN se comprometeu a retomar as atividades escolares presenciais no dia 01 de 

fevereiro do ano em todas as escolas integrantes da rede estadual de ensino, não sendo 

exigível o cumprimento desse prazo apenas na hipótese de não ser recomendado esse 

retorno pelas autoridades sanitárias mediante prévia apresentação de parecer técnico nesse 

sentido. Vejamos o teor da mencionada cláusula: 

Cláusula Décima Segunda: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a retomar as atividades escolares 

presenciais no ano de 2021 em 01 de fevereiro de 2021, em 

todas as Escolas integrantes da rede estadual de ensino, 

não cumprindo esse prazo apenas e tão somente na hipótese de 

não ser recomendada a retomada das atividades escolares 
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presenciais nesse período pelas autoridades sanitárias do 

Estado e mediante prévia apresentação de parecer técnico 

descritivo da situação epidemiológica, quando deverá ser 

rediscutida entre os presentes acordantes a data para o retorno; 

 

Considerando a necessidade de posicionamento técnico e científico 

sobre a pertinência sanitária da retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais em 

01/02/2021, conforme previsto na sobredita Cláusula, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública demandaram em 11/01/2021 do Comitê de Especialistas da SESAP/RN a emissão de 

parecer quanto à possibilidade da retomada das atividades escolares presenciais na rede 

estadual de ensino prevista para o dia 01/02/2021, levando em consideração a atual situação 

epidemiológica da pandemia da COVID-19 no Estado do Rio Grande do Norte.  

Em resposta foi emitida em a Recomendação n. 22/2020, em 25/01/2020 

(documento anexo), concluindo que: 

“1- Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais 

das escolas públicas, por município e considerando as escolas 

individualmente, desde que o município atenda os critérios de 

retomada e as escolas estejam preparadas segundo os 

protocolos de biossegurança”. 

Muito embora a situação epidemiológica fosse totalmente favorável à volta as 

aulas presencialmente nas escolas da rede estadual de ensino em 01/02/2021, as Escolas 

Estaduais continuaram fechadas sem o retorno dos alunos à sala de aula. 

Isso porque, as demais obrigações necessárias e condicionadas a 

viabilização dessa obrigação da retomada presencial das atividades escolares na rede de ensino 

estadual não foram cumpridas, sobretudo no que pertine à adequação das escolas às normas 

sanitárias para prevenção e controle do contágio do novo coronavírus, à contratação de 

profissionais para substituir àqueles que não possam retomar a atividade presencial por integrar 

grupo de risco e à oferta de apoio psicológico aos alunos. 

As atividades escolares na rede estadual de ensino não foram retomadas 

presencialmente em 01/02/2021 nos moldes acordados no Termo de Acordo em questão não por 

óbice no cenário epidemiológico, mas sim pelo fato do Governo do Estado não ter cumprido em 

tempo hábil as demais obrigações, cujo cumprimento tempestivo naquela época era indispensável 

para o retorno seguro das atividades escolares presenciais. 

É certo que as escolas precisam estar preparadas para a retomada das aulas 

presenciais, motivo pelo qual a avença em comento previu várias outras obrigações assumidas pelo 

Estado do RN, destinadas justamente a garantir que as unidades de ensino contassem com todos 
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os recursos necessários para receber dentro das exigências sanitárias, presencialmente, os 

discentes, docentes e funcionários quando da volta das atividades escolares na forma presencial. 

Some-se a isso que, conforme informações coletadas durante as reuniões de 

acompanhamento das obrigações expressas no acordo ora executado, o Governo Federal efetuou 

repasses de parcelas para os caixas escolares e o Estado do Rio Grande do Norte também efetuou 

repasses complementares, de forma que, atualmente, o cumprimento da cláusula pactuada 

depende apenas da operacionalização das aquisições dos insumos e pequenas reformas 

necessárias para adequação das unidades escolares em sua totalidade. 

Entretanto, esse panorama adequado ao retorno das aulas presenciais 

respeitante especificamente à adequação das Escolas às normas de biossegurança não se 

concretizou devido a morosidade do Governo do Estado do RN em relação ao cumprimento dessa 

obrigação, muito embora ajustada nesses termos, e se estendeu até ocorrer o agravamento do 

quadro epidemiológico da pandemia da COVID -19 no Estado, ao ponto de ser emitida em 

17/02/2021 outra Recomendação nº 24 pelo Comitê de Especialistas da SESAP (documento 

incluso), que lastreou o Decreto do Governo do Estado do RN de nº 30.383, de 26 de fevereiro 

de 2021. 

O art. 7º do mencionado ato normativo estadual determinou: 

“Art. 7º.  Fica determinada a suspensão das aulas presenciais 

nas unidades das redes pública estadual e privada de ensino, 

incluindo instituições de ensino superior, devendo manter o 

ensino remoto. 

 Parágrafo único. As escolas e instituições de ensino 

fundamental das séries iniciais e do ensino infantil poderão 

funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto, conforme a 

escolha dos pais ou responsáveis”. 

Deste modo, resta evidenciada a urgente necessidade do Estado do RN 

cumprir as obrigações assumidas no Temor de Acordo Extrajudicial que possibilitem a imediata 

retomada segura e responsável das atividades escolares presenciais no corrente ano quando as 

condições epidemiológicas permitirem, de modo que o presente pedido de cumprimento de 

sentença consubstancia o meio mais adequado com vistas a compelir o Ente executado a realizar 

as obrigações por ele assumidas.  

 

3.1 – Do descumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas Quarta e Décima Quarta 

do Termo de Acordo: 
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De acordo com o teor da Cláusula Quarta do Termo de Acordo homologado 

por esse Juízo, o Estado do Rio Grande do Norte obrigou-se a, até o dia 20 de janeiro de 2021, 

realizar as reformas/adaptações na estrutura predial das unidades da rede estadual de ensino 

necessárias ao cumprimento das exigências contidas no protocolo sanitário estabelecido pelo 

Decreto Estadual n. 29.989/2020 e/ou Documento Potiguar: Diretrizes para retomada das atividades 

escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte, de modo a 

preparar as escolas para a retomada das atividades presenciais.  

Da mesma forma, a Cláusula Décima Quarta reforçou essa obrigação, 

acrescentando o compromisso de serem adquiridos  todos os insumos/materiais e equipamentos 

de segurança sanitária para a comunidade escolar, e, ainda, a estrutura predial das Escolas serem 

organizadas com as devidas sinalizações através de faixas e cartazes quanto a utilização dos 

espaços comuns e processos de higienização. 

Vejamos: 

Cláusula Quarta: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a até, 20 de janeiro de 2021, realizar as 

reformas/adaptações na estrutura predial das escolas da rede 

estadual de ensino necessárias ao cumprimento das exigências 

contidas no protocolo sanitário estabelecido pelo Decreto 

Estadual n. 29.989/2020 e/ou Documento Potiguar: Diretrizes 

para retomada das atividades escolares nos sistemas estadual 

e municipais de ensino do Rio Grande do Norte;  

Parágrafo único: Para cobrir as despesas decorrentes desta 

cláusula serão utilizados os recursos da fonte 0.1.92.000000, 

que são destinados as ações de enfrentamento à Covid-19 e 

para mitigação de seus efeitos financeiros. 

Cláusula Décima Quarta: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se que, até 20 de janeiro de 2021, todas as Escolas 

da rede estadual estarão com estrutura predial adequada para a 

retomada das aulas presenciais dentro dos critérios sanitários 

exigidos nos Protocolos elaborados pela SEEC e SESAP, como 

também, dispondo de todos os insumos/materiais e 

equipamentos de segurança sanitária da comunidade escolar e, 

ainda, organizada fisicamente com as devidas sinalizações com 

faixas e cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e 

processos de higienização; 

 

Num. 66515484 - Pág. 9

Num. 10249576 - Pág. 293Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495869200000010018300
Número do documento: 21071414495869200000010018300



 

Todavia, grande parte das escolas da rede estadual de ensino ainda não 

apresentam estrutura predial adequada ao cumprimento das exigências das normas 

sanitárias contidas no protocolo sanitário estabelecido pelo Decreto Estadual n. 29.989/2020 

e/ou Documento Potiguar: Diretrizes para retomada das atividades escolares nos sistemas 

estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte. 

Em 12/02/2021 o Estado do RN enviou a 78ª Promotoria de Justiça uma 

planilha apontando as Escolas que estavam devidamente estruturadas para a retomada presencial 

das aulas (documento anexo), sendo esse o cenário: 

 

 

 

Ora, a rede pública de ensino do Estado do RN é composta por 592 

(quinhentas e noventa e duas) Escolas, de modo que fica claro que muitas delas ainda não 

preenchem as condições de biossegurança estabelecidas, tendo havido, portanto, o 

descumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas Quarta e Décima Quarta do Acordo 

homologado por esse Juízo. 

Outrossim, na oportunidade da mais recente reunião realizada para 

tratar da  atual situação do processo de adequação das Escolas da rede estadual as normas 

sanitárias que devem ser observadas para a retomada segura das atividades escolares de 
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modo presencial, ocorrida no dia 01/03/2021 na presença de representantes da SEEC, do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e, inclusive, da Chefe do Poder Executivo Estadual, 

a Governadora Fátima Bezerra,  contatou-se hoje apenas 389 (trezentas e oitenta e nove) 

escolas da rede estadual estão adaptadas às normas sanitárias e poderiam ser abertas e que 

as demais escolas não estão prontas por problemas estruturais ou por não possuírem os 

insumos sanitários e EPIs. 

Com efeito, instada a esclarecer quantas das quase 600 (seiscentas) 

Escolas Estaduais encontram-se prontas para o retorno das aulas presenciais e quantas não estão 

prontas ainda, bem como a razão principal dessas Escolas não estarem prontas, independente da 

data de retorno, em reunião realizada com a Senhora Governadora do Estado do RN em 

01/03/2021, a Secretária Adjunta de Educação informou que atualmente somente 389 (trezentas e 

oitenta e nove) escolas da rede estadual estão adaptadas às normas sanitárias e poderiam ser 

abertas. Vejamos: 

“A Governadora questionou das quase 600 Escolas Estaduais 

quantas estariam prontas se o momento permitisse o retorno das 

aulas e as outras que não estão qual a razão principal dessas 

Escolas não estarem prontas, independente da data de retorno.  

A Secretária Adjunta de Educação colocou que objetivamente 

poderiam ser abertas hoje 389 Escolas, muitas dessas já 

fiscalizadas pelas DIRECs e autoridades sanitárias dos 

Municípios. As demais 245 Escolas não estão prontas por 

problemas estruturais ou por não terem recebido recursos do 

PDDE Emergencial por pendências de prestação de contas, 

embora tenham recebido recursos estaduais, e, ainda, devido a 

problemas de fornecedores em relação de alguns insumos 

sanitários e EPI. Registrou que algumas Escolas se reuniram 

para compra de EPIs na PB e CE.”  

 

O Subsecretário Marcos Lael de Oliveira Alexandre esclareceu também 

naquela oportunidade que as escolas que não estão prontas têm apontado como dificuldade a 

aquisição de insumos sanitários ou precariedade da estrutura física e que as unidades de ensino 

situadas em Natal estão em situação mais crítica, tendo infraestrutura física como maior obstáculo 

para viabilizar a devida adequação: 

“O Subsecretário Lael esclareceu que o trabalho da Secretaria 

tem sido incansável e que a SEEC está muito próxima de 

concluir o trabalho de organização/preparação/adequação de 

todas as Escolas. As demais Escolas que não estão prontas 
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têm apontado como dificuldade a aquisição de insumos 

sanitários ou precariedade da estrutura física. As Escolas 

situadas em Natal estão em situação mais crítica, tendo 

apontado infraestrutura física como maior obstáculo para 

viabilizar a devida adequação. Ressaltou que, a cada dia esse 

quantitativo de escolas prontas tem aumentado. Os recursos do 

PAGUE Extra foram totalmente disponibilizados as Caixas 

Escolares das Unidades Escolares, oriundos da Fonte 192, no 

total de R$ 2.3000.000,00 e R$ 5.500.000,00.” 

 

Assim, demonstrado o descumprimento, por parte do Estado do Rio Grande 

do Norte, da obrigação prevista nas Cláusulas Quarta e Décima Quarta do Acordo firmado e 

homologado por sentença judicial. 

 

3.2 – Do descumprimento das obrigações previstas nas Cláusulas Sexta e Sétima do Termo 

de Acordo: 

 

Segundo a pactuação contida nas Cláusulas Sexta e Sétima do Acordo 

celebrado, o Estado do Rio Grande do Norte deveria concluir, até o dia 18/12/2020, o diagnóstico 

da comunidade escolar, voltado a identificar, dentre outras situações, os alunos e professores que 

não poderão retornar as atividades escolares presenciais em virtude de pertencerem ao grupo de 

risco ou se coabitarem com alguém que pertença a esse grupo. Vejamos: 

  

Cláusula Sexta: O Estado do Rio Grande do Norte compromete-

se a concluir até 18 de dezembro de 2020, o diagnóstico da 

comunidade escolar, verificando aspectos emocionais e de 

saúde, incluindo os seguintes itens quanto a professores, 

alunos, funcionários e seus familiares: quais foram 

diagnosticados com COVID-19 e/ou (se) tiveram contato com 

pessoas infectadas? quais possuem alguma condição de saúde 

que os insira em grupo de risco ou coabitam com alguém que 

pertença a grupo de risco? quais sofreram alguma perda de 

familiar ou de amigos por conta da COVID-19?; 

 

Cláusula Sétima: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a concluir até 30 de novembro de 2020, o 
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levantamento do número de professores e servidores que 

integram o grupo de risco; 

 

 Ocorre que até o presente momento, passados mais de 02 (dois) meses 

da data final para a conclusão desse Diagnóstico da Comunidade Escolar ainda não foi 

concluído, conforme informado pelo Secretário de Estado da Educação e da Cultura na 

oportunidade da audiência realizada na SEEC em 11/02/2021. 

Trazemos à baila o que o Secretário Estadual de Educação verbalizou a 

respeito na reunião no dia 11/02/2021: 

“o Diagnóstico não foi concluído, estando ainda disponível para 

ser preenchido pela comunidade escolar”. 

 

De acordo com a Secretária Adjunta de Educação, na sobredita reunião 

datada de 11/02/2021, o formulário do diagnóstico está disponível para preenchimento por parte da 

comunidade escolar, sendo que até a data da mencionada reunião haviam respondido ao 

questionário 7.218 pessoas, sendo 6745 servidores e 473 estudantes, conforme dados enviados a 

esta Promotoria de Justiça em 09/02/2021 (documento anexo nominado dados Diagnóstico 

09/02/2021).  

Ocorre que a rede estadual de ensino conta com 16.852 professores e 

217.842 estudantes, conforme dados no SIGEDUC, de modo que grande parte desse número de 

Professores e estudantes ainda não respondeu o sobredito formulário. 

Com efeito, resta clarividente que o diagnóstico e levantamento não foram 

concluídos pela Secretaria Estadual de Educação. 

 

3.3 – Do descumprimento da obrigação prevista na Cláusula Oitava do Termo de Acordo: 

 

O Estado do Rio Grande do Norte descumpriu, ainda, a obrigação prevista 

na Cláusula Oitava do Termo de Acordo firmado e homologado por sentença proferida por esse 

Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal/RN, segundo a qual deveria deflagrar e concluir, até 

o dia 25/01/2021, a contratação temporária de professores e profissionais de apoio para substituir 

os servidores que não puderem retomar as atividades presenciais por integrarem o grupo de risco. 

Vejamos: 

Cláusula Oitava: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a deflagrar e concluir até o dia 25/01/2021, a 

contratação temporária de professores e profissionais de 

apoio/acompanhante especializado em número correspondente 
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às respectivas necessidades de substituição decorrente da 

impossibilidade de trabalho presencial desses funcionários por 

integrarem grupo de risco; 

Até a presente data a SEEC sequer publicou o edital do Processo Seletivo 

Temporário para tal finalidade, conforme noticiado pelos representantes da Secretaria em comento 

na oportunidade da reunião ocorrida em 11/02/2021. 

Mesmo tendo o Secretário de Educação manifestado na mencionada reunião 

reconhecer a importância de se estabelecer um prazo para a conclusão dessa contratação 

temporária, conforme obrigação assumida no Termo de Acordo Extrajudicial, e ressaltado ser 

fundamental que a SEEC disponha de um instrumento que permita essa contratação temporária, 

inclusive porque existe a expectativa da retomada das aulas presenciais, a realidade é que não 

houve avanço em relação ao cumprimento da obrigação capitulada na Cláusula Oitava do Acordo 

desde a sua assinatura. Vejamos: 

“O Secretário de Educação colocou que a princípio a SEEC 

avaliará como serão aproveitados os professores que 

integrarem o grupo de risco (já que permanecerão nas atividades 

remotas) e, ainda, a quantidade de escolas que efetivamente 

necessitarão de incremento no número de professores, sendo 

que, após esse levantamento, será obtido o quantitativo de 

professores que deverão ser contratados temporariamente. 

Reconheceu a importância de se estabelecer um prazo para 

a conclusão dessa contratação temporária, conforme 

obrigação assumida no Termo de Acordo Extrajudicial. 

Ressaltou que é fundamental que a SEEC disponha de um 

instrumento que permita essa contratação temporária 

inclusive porque existe a expectativa da retomada das aulas 

presenciais”. 

O Assessor Técnico da SEEC afirmou que, embora exista uma Comissão 

criada para viabilizar essa contratação temporária, sequer há previsão para a realização desse 

processo de contratação: 

“O Assessor Técnico Raimundo colocou que existe uma 

Comissão criada para viabilizar essa contratação temporária a 

qual está trabalhando o levantamento dos dados necessários 

para a realização desse processo de contratação. Asseverou 

que, todavia, não há qualquer previsão para a conclusão 

dessa contratação”. 
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Destaque-se ainda que na mais recente reunião realizada para tratar da atual 

situação do processo de adequação das Escolas da rede estadual as normas sanitárias que devem 

ser observadas para a retomada segura das atividades escolares de modo presencial, ocorrida em 

01/03/2021, contatou-se a permanência da situação de descumprimento da Cláusula Oitava. 

De fato, instado a se manifestar sobre o edital para contratação dos 

professores para substituírem os que integram o grupo de risco, o Subsecretário de Educação 

informou que ainda sequer foi publicado tal edital, o qual ainda está em fase de verificação da 

existência de disponibilidade orçamentária. Vejamos:  

“Quanto ao edital para contratação dos professores para 

substituírem os que integram o grupo de risco, informou o 

Subsecretário Lael que a minuta do edital do processo de 

contratação temporária foi encaminhado para a SEPLAN 

para verificação de disponibilidade orçamentária (impacto 

financeiro). Relata que existe uma discussão jurídica quanto à 

forma que essa substituição se dará, considerando que os 

professores que permanecerão em atividade remota não 

poderão se afastar formalmente para fins de serem substituídos 

por temporários.  

A Governadora colocou a necessidade de ser realizado um 

estudo para encontrar uma solução jurídica para realizar essa 

substituição dos professores que integram o grupo de risco e que 

não poderão dar aula presencialmente, mas que poderão dar 

aula de forma remota, inclusive, com a participação do Tribunal 

de Constas do Estado e Procuradoria Geral do Estado. Também 

a necessidade de ser visto nos outros Estados como está sendo 

tratada essa problemática.” 

Sendo assim, resta configurada a situação de inadimplência por parte do 

Estado do Rio Grande do Norte no respeitante a essa obrigação prevista na Cláusula Oitava do 

Termo de Acordo. 

 

3.4 – Do descumprimento da obrigação prevista nas Cláusula Décima Segunda do Termo de 

Acordo: 

 

Conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Acordo homologado por 

sentença, o Estado do Rio Grande do Norte assumiu o compromisso de retomar as atividades 

escolares presenciais em todas as Escolas integrantes da rede estadual de ensino no ano de 2021 

no dia 01 de fevereiro de 2021. 
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 Vejamos: 

Cláusula Décima Segunda: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a retomar as atividades escolares presenciais 

no ano de 2021 em 01 de fevereiro de 2021, em todas as Escolas 

integrantes da rede estadual de ensino, não cumprindo esse 

prazo apenas e tão somente na hipótese de não ser 

recomendada a retomada das atividades escolares presenciais 

nesse período pelas autoridades sanitárias do Estado e 

mediante prévia apresentação de parecer técnico descritivo da 

situação epidemiológica, quando deverá ser rediscutida entre os 

presentes acordantes a data para o retorno;  

 

Parágrafo Primeiro: O Estado do Rio Grande do Norte, caso o 

cenário epidemiológico ainda exija a retomada gradual das 

atividades escolares presenciais, compromete-se a retomar 

essa atividade primeiramente na etapa de ensino médio e 

profissionalizante e vencida essa etapa anterior sem 

agravamento das condições de saúde, a retomada em seguida 

das atividades dos anos finais do ensino fundamental (6° e 9° 

ano) e sucessivamente dos anos iniciais do ensino fundamental, 

estabelecendo o sistema de rodízio entre as turmas, caso o 

número de alunos aptos e interessados a retomar as atividades 

presenciais assim exija, de acordo com o que preconiza o item 

4.3 do Documento Potiguar Diretrizes para a Retomada das 

Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais do Rio 

Grande do Norte;  

 

Parágrafo Segundo: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a atender todas as condições sanitárias e 

pedagógicas para a retomada das aulas presenciais nas Escolas 

previstas no caput desta Cláusula;  

 

Parágrafo Terceiro: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a garantir o direito de escolha as famílias dos 

alunos das escolas previstas no caput desta Cláusula pela 

continuidade das atividades não presenciais nos domicílios;  
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Parágrafo Quarto: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a garantir que caso as famílias ou os alunos com 

deficiência optem pelas atividades escolares presenciais serão 

eles atendidos de forma preferencial, inclusive, de forma 

continuada, independentemente de eventual sistema de rodízio;  

 

Parágrafo Quinto: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a organizar e estruturar o serviço de transporte 

escolar para a utilização segura e dentro dos padrões sanitários 

estabelecidos por parte dos alunos das Escolas previstas no 

caput desta Cláusula;  

 

Parágrafo Sexto: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a realizar trabalho de busca ativa para os casos 

dos estudantes que não retornaram ás atividades escolares 

presenciais ou estiverem em situação de evasão escolar nas 

escolas localizadas nos Municípios previstos no caput desta 

Cláusula; 

 

Todavia, descumpriu a obrigação em comento, na medida em que as  escolas 

estaduais permaneceram fechadas para o retorno das atividades escolares presenciais em 

01/02/2021, mesmo havendo cenário epidemiológico favorável naquela data, conforme infere-se do 

Termo da Reunião ocorrida em 01/02/2021 na presença da Governadora do Estado do RN e de 

representantes da SEEC, do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual (documento 

anexo). 

Por oportuno, trago a colação as informações prestadas pela Senhora 

Governadora do Estado do RN na reunião realizada no dia 01/02/2021: 

“(...) Diante desse quadro e considerando as dificuldades no 

âmbito da gestão da SEEC para viabilizar a infraestrutura das 

Escolas, noticiou que  o Governo do Estado não conseguiu 

deixar as Escolas em condições adequadas e portanto atender 

essa nova fase do sistema híbrido. Pontou que houve a 

descentralização de recursos para as Escolas e ainda houve a 

demora dessa transferência e quem fica responsável pela 

administração desses recursos são os gestores. Somado a isso, 

trouxe o dado preocupante de que a maioria das principais redes 

municipais decidiu não iniciar em 01/02/2021 (Mossoró, Natal, 
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Caicó, Currais Novos, Parnamirim), de modo que colocou a 

dificuldade de funcionar a rede estadual sem as principais redes 

do RN estarem alinhadas do ponto de vista do calendário escolar 

e ainda do transporte escolar. Colocou também a situação dos 

trabalhadores de educação, pontuando que o retorno não 

funciona na base do decreto e tem que ter envolvimento dos 

principais sujeitos com quem o decreto dialoga. Ressaltou que o 

Governo é responsável pela política estadual de educação e não 

se omitirá, entretanto, o governo tem que ter sensibilidade e 

capacidade para tomar as decisões mais adequadas e ter a 

adesão da sociedade (estudantes e profissionais da educação). 

Colocou que os professores estão com medo de retornar a sala 

de aula, como a sociedade está dividida com medo outra parte 

não. Enfatizou que um decreto não terá a força de obrigar os 

professores a retornar a sala de aula e os estudantes voltarem 

para as Escolas. Ressaltou que o Estado não abrirá mão de seu 

papel e tem consciência de sua responsabilidade. Diante desse 

dado das principais redes não estarem funcionando e a 

transparência de que infelizmente não conseguiu deixar 

todas as Escolas em condições adequadas para o retorno 

das atividades presenciais, externou que determinou desde 

sexta feira uma força tarefa para vencer os óbices e 

dificuldades administrativos do ponto de vista da gestão 

escolar para que haja uma certificação de todas as Escolas 

no sentido de terem todas as condições sanitárias no prazo 

de quinze dias. Ao final, propôs continuar no momento o 

sistema de atividades escolares na forma remota e no prazo 

de quinze dias a realização de nova reunião para definir a 

possível data de retorno das atividades escolares de forma 

presencial nas Escolas da Rede Estadual de ensino”. 

 

Registre-se que a única hipótese em que estaria afastada a obrigação de o 

Estado do Rio Grande do Norte retomar as atividades presenciais em suas escolas no dia primeiro 

de fevereiro do corrente ano seria a existência de recomendação das autoridades sanitárias no 

sentido de que as aulas presenciais não pudessem voltar no referido período, o que não se 

vislumbra no caso em apreço.  

Com efeito, no dia 01/02/2021, data prevista no acordo para ocorrer a 

retomada das aulas nas unidades da rede estadual de ensino,  havia cenário epidemiológico 
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favorável a volta dessas aulas presenciais, conforme atestado pelo Comitê Científico do Estado do 

Rio Grande do Norte por meio da Recomendação nº 22, datada de 25/01/2021.  

De acordo com a supracitada Recomendação, havia a possibilidade de 

retomada das aulas presenciais nas escolas públicas, por município e considerando as 

escolas individualmente,  e desde que o município atendesse os  critérios de retomada e as 

escolas estivesses preparadas segundo os protocolos de  biossegurança.  

Somente em 17/02/2021, ou seja, 16 (dezesseis) dias após a data em que as 

aulas presenciais deveriam ter sido retomadas nas Unidades de Ensino da rede estadual, é que 

sobreveio nova Recomendação do Comitê Científico Estadual, qual seja, a Recomendação 024, a 

qual recomendou a suspensão das aulas presenciais das escolas privadas por 14 dias, devendo a 

medida ser reavaliada ao final desse período, bem como o adiamento do início das aulas das 

escolas públicas do estado por 14 dias, ao fim do qual deverá ser reavaliada a necessidade de novo 

adiamento. 

Destarte, o não atendimento da obrigação contida no caput da Cláusula 

Décima Segunda da avença não se deu em decorrência da existência de recomendação das 

autoridades sanitárias no sentido de que as atividades escolares presenciais não podiam ser 

retomadas e sim pela omissão do Estado em executar na velocidade devida as medidas pertinentes 

para garantir o cumprimento dessa obrigação, restando configurado, assim, o descumprimento, por 

parte do executado, da obrigação estipulada na referida Cláusula do acordo homologado por 

sentença. 

 

3.5 – Do descumprimento da obrigação prevista nas Cláusula Décima Quinta do Termo de 

Acordo: 

De acordo com a Cláusula Décima Quinta do acordo homologado, o Estado 

do RN assumiu o compromisso de, até o dia 20 de janeiro de 2021,  a apresentar o protocolo de 

retomada das aulas de todas as escolas da rede estadual as respectivas comunidades escolares 

para devido conhecimento: 

Cláusula Décima Quinta: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a apresentar o protocolo de retomada das aulas 

de todas as escolas da rede estadual as respectivas 

comunidades escolares para devido conhecimento até o dia 20 

de janeiro de 2021; 

Todavia, deixou de cumprir a mencionada obrigação, conforme extrai-se do 

termo da reunião ocorrida na SEEC em 11/02/202, na qual, indagado sobre quantas Escolas já 

elaboraram os respectivos protocolos de retomada das atividades escolares presenciais e 

remeteram para a SEEC, o Secretário Estadual de Educação noticiou que nem todas as unidades 

da rede estadual de ensino já finalizaram seus respectivos protocolos de retomada de aulas 
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presenciais, não tendo sido repassada a informação do quantitativo de escolas que já elaboraram 

ou não o referido protocolo. 

 

3.6 – Do descumprimento da obrigação prevista nas Cláusula Décima Sétima do Termo de 

Acordo: 

 

Por meio da Cláusula Décima Sétima, o Estado do RN assumiu a obrigação 

de realizar o acolhimento emocional dos discentes nos 15 (quinze) primeiros dias de aulas 

presenciais. Vejamos: 

 

Cláusula Décima Sétima: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se nos primeiros quinze dias, a contar da data da 

retomada das aulas presenciais nas escolas da rede estadual de 

ensino, a realizar o acolhimento emocional dos alunos e 

professores, mediante a oferta de atividades que fortaleçam o 

vínculo socioafetivo e tornem a ambiência escolar favorável a 

uma relação dialógica entre estudantes e professores, e, ainda, 

garantir apoio psicológico; 

 

Infere-se dos termos das reuniões realizadas em 11/02/2021 e 01/03/2021  

que os representantes da SEEC pretendem contratar 22 (vinte e dois) psicólogos, utilizando- se de 

recursos do RECOVID para prestar esse serviço de acolhimento emocional quando do retorno das 

atividades escolares presenciais.  

Ocorre que, embora a SEEC sustente que irá cumprir a obrigação em 

comento, a realidade é que até a presente data não foi adotada qualquer providência efetiva que 

demonstre minimamente que, quando da retomada das atividades escolares presenciais nas 

escolas da rede pública estadual, será de fato prestado o devido acolhimento emocional aos alunos 

e professores na volta dessas aulas presenciais. 

Sobre o assunto esclareceu o Subsecretário da Secretaria Estadual de 

Educação, Sr. Lael  

“No que pertine à contratação de psicólogos para a oferta do 

acolhimento emocional da comunidade escolar quando do 

retorno das aulas presenciais, o Subsecretário colocou que o 

processo administrativo para contratação temporária de 22 

psicólogos, teve como parâmetro o termo de referência da 

Defensoria Pública e que submeteram a UFRN para avaliação, 
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de modo que acredita que ainda esta semana o processo será 

deflagrado”. 

Mais uma obrigação que restou descumprida pelo Estado do Rio Grande do 

Norte, considerando que as atividades escolares presenciais deveriam ter sido retomadas na rede 

estadual de ensino em 01/02/2021, conforme pactuado na Cláusula Décima Segunda, e que o 

processo de contratação ainda não está, efetivamente, em curso. 

 

4. DA NECESSIDADE DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA 

ESTADUAL DE ENSINO QUANDO FAVORÁVEL AS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS E DA 

CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES REMOTAS NO ANO DE 2021: 

  

Primeiramente, cumpre ressaltar que, embora neste momento os critérios 

técnicos e científicos não permitam a retomada das atividades escolares presenciais na rede 

pública, considerando a Recomendação n. 24 do Comitê de Especialistas da SESAP/RN, datada 

de 17/02/2021, que se posicionou pelo “Adiamento do início das aulas das escolas públicas do 

estado por 14 dias, ao fim do qual deverá ser reavaliada a necessidade de novo adiamento”, é certo 

que em algum momento, esse cenário sofrerá modificações, permitindo-se as condições 

epidemiológicas à volta das aulas presenciais nas unidades de ensino da rede estadual. 

Assim é imprescindível que, quando esse retorno seja permitido considerando 

o posicionamento favorável das autoridades sanitárias competentes, as 592 (quinhentas e noventa 

e duas) escolas da rede estadual estejam prontas, dotadas dos recursos materiais e recursos 

humanos necessários e da devida estruturação predial, como também tenham sido adotadas as 

demais medidas para garantir esse retorno dentro das normas de biossegurança previstas no 

Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e 

Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte, aprovado pela Resolução n. 04/2020, de 21/09/2020, 

do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. 

Não há dúvidas de que o retorno das atividades escolares presenciais nas 

unidades da rede estadual pressupõe, além da observância dos Protocolos Sanitários de combate 

a COVID-19/Protocolos de Biossegurança, o pleno respeito a situações individuais e à opção das 

famílias, em consideração a casos de maior vulnerabilidade aos efeitos do vírus, seja do aluno ou 

do professor, seja de familiares de seu convívio mais próximo. 

Assim, as obrigações avençadas no acordo em comento, homologado por 

este Juízo, se destinam justamente a garantir a reabertura segura e responsável das escolas, 

mediante efetivo cumprimento das normas sanitárias e, ainda, havendo a facultatividade de 

comparecimento, a critério das famílias, nos casos justificados. 

Por essa razão, levando-se em consideração que nem todos os alunos e 

funcionários estarão aptos a retornar às atividades presenciais, seja por fazerem parte do grupo de 
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risco, seja por coabitarem com pessoa desse grupo, ou pela própria decisão da família, o Acordo 

em tela previu também a continuidade das atividades pedagógicas não presenciais no ano de 2021. 

Somado a isso, há de considerar que diante da atual impossibilidade do 

retorno presencial das atividades escolares na rede pública de ensino, as atividades escolares de 

forma remota devem continuar sendo oferecidas para não prejudicar por completo a continuidade 

do ano letivo de 2020, que se estende neste ano de 2021 até 19/03/2021, conforme Portaria n. 471, 

de 04/12/2020 da SEEC.  

Com efeito, deve ser mantido, neste instante e até mesmo após o retorno das 

atividades presenciais, o processo de aprendizagem em casa através da mediação tecnológica e 

outras atividades remotas, uma vez que parte dos discentes não poderão assistir aulas presenciais 

seja por opção dos pais, pelo retorno gradual mantendo-se o ensino híbrido ou ainda por integrarem 

o grupo de risco. 

Outrossim, como se sabe, nas unidades particulares de ensino foram 

retomadas as aulas presenciais no ano de 2020, enquanto que, de outra sorte, os alunos 

matriculados em unidades da rede pública de ensino estavam e estão até então privados desse 

atendimento educacional de forma presencial. 

Ora, em Setembro do ano de 2020 as condições epidemiológicas permitiram 

a abertura das Escolas na Rede Estadual de Ensino (Recomendação n. 017/2020 do Comitê de 

Especialistas das SESAP), entretanto, as Escolas Estaduais permaneceram fechadas, pois não 

apresentavam naquele ano e ainda parte delas não apresentam condições para abrirem dentro dos 

padrões sanitários exigidos. 

Não se nega a eventual necessidade de as escolas – quando abertas – serem 

pontualmente fechadas, acaso o monitoramento e os indicadores assim determinarem, situação 

que deve ser excepcional em meio à pandemia, contudo a educação pública e a proteção de 

crianças e adolescentes precisam ser realocadas – imediatamente – para o lugar de prioridade tal 

como estipulado na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Ademais, outro aspecto que deve ser ressaltado é que muitos pais já 

retornaram às suas atividades laborais e não têm com quem deixar seus filhos durante o período 

em que se ausentam do lar, razão pela qual a manutenção das escolas públicas fechadas faz com 

que parcela dos pais, sem opção, deixem a prole aos cuidados de terceiros, ou até mesmo 

desacompanhada, expondo estas crianças e adolescentes a todo tipo de violência, maus tratos, uso 

de drogas e à marginalização. 

É nítido que a escola para além de ser um ambiente necessário ao provimento 

da educação básica destas crianças e adolescentes, constitui um ambiente indispensável 

desenvolvimento físico, mental, afetivo e social do público mirim. 

Destarte, o retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino 

possibilitará que as crianças e adolescentes que optem pelo retorno estejam em um ambiente em 
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que todos estarão efetivamente empenhados e atentos aos deveres de higienização e de outras 

medidas necessárias para evitar a disseminação da COVID-19, seguindo, portanto, os protocolos 

de segurança determinados pelas autoridades públicas. 

Em relação a reabertura das escolas, há estudos que indicam que a 

evidência atual demonstra que o risco de contaminação dentro do ambiente escolar não é 

maior que o risco comunitário onde a escola está inserida e que, portanto, intervenções de 

fechamento das unidades de ensino, por si só, não constituem estratégias suficientes para 

o controle do surto epidemiológico, sendo que, com uma estratégia bem implementada para 

controle da COVID-19, é viável manter as escolas abertas sem que isso implique em 

consequências significativas na transmissão do vírus. 

Com efeito, diversos estudiosos e profissionais das áreas de educação e 

saúde vêm se dedicando a pesquisas relacionadas aos impactos da pandemia na educação, 

sobretudo no que diz respeito ao fechamento das escolas, existindo evidências de que a reabertura 

das unidades de ensino, respeitando-se os Protocolos de Biossegurança, não deverá implicar em 

aumento significativo de casos de COVID-19, sendo essa retomada das atividades escolares 

presenciais medida que se impõe diante dos incalculáveis prejuízos aos alunos que vêm sendo 

privados há quase 01 (um) ano dos seus direitos fundamentais à educação, à dignidade e à 

convivência comunitária, os quais gozam de prioridade absoluta. 

As evidências científicas1, colhidas por órgãos reconhecidos nacional e 

internacionalmente (Sociedade Brasileira de Pediatria2, Centro Europeu para Prevenção e Controle 

de Doenças3, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos4, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento5, UNICEF6, entre outros), que se avolumam no sentido de que 

as crianças acometidas pela doença não só não evoluem, em regra, para casos graves, como 

também são menos transmissoras da COVID-19, assim como que as escolas não são principais 

focos de transmissão do vírus, sobretudo quando há protocolos e planos de contingenciamento para 

a situação de contaminação. 

O Levantamento internacional de retomada das aulas presenciais7, elaborado pela 

                                                 
1 Um bom resumo de diversas pesquisas publicadas em revistas de renome internacional está em: 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/01/covid-e-criancas-saiba-o-que-os-estudos-mais-recentes-dizem-sobre-
volta-as-aulas-transmissao-e-gravidade-da-doenca.ghtml e http://vozesdaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Levantamento-
internacional_Retomada-presencial-das-aulas.pdf. 
2 Nota complementar – Retorno seguro nas escolas. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22896d-NC_-
_Retorno_Seguro_nas_Escolas.pdf. Acesso em 1º de março de 2021.  
3 COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – first update. Disponível em: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-
update_1.pdf. Acesso em 1º de março de 2021. 
4 Operational Strategy for K-12 Schools through Pased Mitigation. Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html. Acesso em 1º de março de 2021.  
5 COVID-19 e a reabertura das escolas: uma revisão sistemática dos riscos de saúde e uma análise dos custos educacionais e 
econômicos. Disponível em: https://publications.iadb.org/pt/covid-19-e-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-
saude-e-uma-analise-dos. Acesso em 1º de março de 2021. 
6 Aulas presenciais e transmissão da COVID-19: uma revisão das evidências. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/media/12081/file/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19-uma-revisao-das-evidencias.pdf. Acesso em 
1º de março de 2021.  
7 Disponível em: https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf. Acesso em 1º 
de março de 2021. 
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consultoria Vozes da Educação e atualizado em fevereiro deste ano, concluiu, após examinar 

detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em 21 países do mundo, que: 

 
Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países 
pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da curva do país. 
Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para 
Prevenção e Controle de Doenças, publicado em dezembro de 2020. O estudo 
ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das 
escolas se deu por causa do relaxamento de outras medidas de distanciamento, 
mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, 
ressalta que o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso 
de contenção da pandemia.  
O estudo também mostrou que profissionais da educação não correm risco 
maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos 
de contato entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos.  
controlada, é possível manter as escolas abertas sem consequências 
significativas na transmissão comunitária do vírus.” 
Importante ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas 
variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto da 
nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas. 
Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que países cuja reabertura 
foi considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de 
contágio estava decrescente ou estável em níveis não elevados. Nesta versão, foi 
possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de 
casos foi mantida. Isso significa que não se identificou correlação entre a 
reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão 
comunitária. Para se ter uma ideia, dos 21 países analisados, nove tiveram retorno 
considerado satisfatório (África do Sul, Alemanha, China, Dinamarca, França, Nova 
Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com a reabertura 
de todas as escolas, não foi registrada evolução na curva de contágio nos dois 
meses subsequentes. 
 

De acordo com o teor do Texto para Debate nº IDB-DP-00842, da Divisão 

de Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, datado de fevereiro de 2021, 

intitulado “COVID-19 e a reabertura das escolas: uma revisão sistemática dos riscos de 

saúde e uma análise dos custos educacionais e econômicos” (documento anexo), elaborado 

com a finalidade de contextualizar os riscos e benefícios, tanto do fechamento das escolas quanto 

de sua reabertura, no contexto das evidências disponíveis atualmente, a escola não pode ser 

considerada um ambiente superdisseminador da COVID-19 e o fechamento prolongado das 

unidades de ensino certamente deverá causar grandes e negativos efeitos na população, sendo 

que as evidências sugerem que a reabertura das escolas deve ser uma prioridade dentro da 

estratégia de controle da COVID-19, respeitados, logicamente, os protocolos de 

biossegurança estabelecidos para contenção da transmissão do vírus no ambiente escolar. 

O trabalho em comento enfatiza que o ambiente escolar, respeitadas as 

medidas de controle, não é um lugar superdisseminador e que, na realidade, a intensidade da 

transmissão do vírus nas escolas está correlacionada com a potencialidade da transmissão 

comunitária da região. Vejamos: 

“As evidências também sugerem que o ambiente escolar, 

respeitando às medidas de controle, não é um lugar 
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superdisseminador. Entretanto, a transmissão na escola 

pode ocorrer e sua intensidade está correlacionada com a 

potencialidade da transmissão comunitária na região” 

(página 3 do Texto para Debate nº IDB-DP-00842, da Divisão de 

Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento). 

Nessa linha, a Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos eleitos dos municípios 

brasileiros, elaborada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, na qual o órgão 

conclama que “as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer 

emergência ou crise humanitária. É fundamental empreender todos os esforços necessários para 

que as escolas de educação básica reabram no início deste ano escolar, em segurança. É um 

momento-chave que não podemos deixar passar.” 

Há de se ter em mira, que as repercussões do fechamento das escolas são 

graves e de caráter multifatorial e incluem o déficit permanente no aprendizado, piora do quadro 

nutricional, aumento do sedentarismo, aumento na incidência de quadros de transtornos mentais, 

como estresse pós-traumático, dentre outras. 

Outra consequência da suspensão das atividades escolares presenciais de 

difícil reversão a curto prazo é a evasão escolar, mormente em países mais pobres ou com grande 

desigualdade social, como o Brasil. 

É importante salientar que esse impacto é bastante heterogêneo e muito mais 

visível em populações que vivenciam maior grau de vulnerabilidade social, de forma que “devido ao 

grande abalo ocasionado pelo fechamento prolongado das escolas, as evidências atuais sugerem 

que o risco de contaminação dentro do ambiente escolar não é maior que o risco comunitário onde 

a escola está inserida, e que a reabertura das escolas não está associada à piora da evolução da 

pandemia e, por isso, deve ser uma prioridade dentro da estratégia de controle da COVID19, que 

pode ter seu resultado balanceado com o fechamento de outras atividades não essenciais.”(página 

3 do Texto para Debate nº IDB-DP-00842, da Divisão de Educação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento). 

Na avaliação do fechamento das escolas, deve-se considerar o prejuízo 

educacional, igualdade de acesso, saúde e bem-estar geral das crianças. Estudos demonstram a 

ocorrência de danos educacionais, sociais e até mesmo médicos de longo prazo relacionados ao 

fechamento das escolas, especialmente para crianças mais jovens e pertencentes a grupos mais 

vulneráveis. 

Com efeito, a escola é a base de assistência de vários grupos, como por 

exemplo, de crianças e adolescentes com distúrbios mentais ou psicológicos e, o fechamento das 

unidades de ensino representou uma redução significativa a essa ajuda diária e, uma piora das 

condições físicas e psicológicas desses estudantes. 
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Outrossim, a alimentação das crianças no ambiente escolar representa a 

principal refeição do dia para vários infantes, sendo que a suspensão das aulas representa a 

ausência desta alimentação, o que muitas vezes representa uma situação de insegurança alimentar. 

Vejamos: 

“O objetivo principal do fechamento das escolas é evitar a 

transmissão da COVID-19 entre crianças e os profissionais das 

escolas e sua transmissão subsequente para a comunidade. Do 

ponto de vista da saúde pública, a decisão de fechar ou reabrir 

escolas deve ser orientada por uma abordagem baseada em 

risco, tendo em vista a epidemiologia local da COVID-19. Deve 

ser avaliada a capacidade das instituições de ensino de adaptar 

seu sistema de funcionamento e 18 operar com segurança, 

focando em evitar a transmissão e principalmente identificar e 

diagnosticar novos casos rapidamente, tendo como base a 

implementação de protocolos de atendimento quando houver 

identificação de casos no ambiente escolar. Na avaliação do 

fechamento das escolas, deve-se ainda considerar o 

prejuízo educacional, igualdade de acesso, saúde e bem-

estar geral das crianças. 

As estratégias de reduzir a transmissão da COVID-19, levaram 

ao fechamento de escolas em todo o mundo. Inicialmente, ele 

foi realizado com base em dados de surtos anteriores de 

influenza em que as crianças eram altamente suscetíveis e 

importantes vetores na transmissão em toda a comunidade. Por 

isso, optou-se pelo fechamento das escolas para prevenir 

danos a adultos vulneráveis, especialmente os idosos. 

Estudos anteriores mostraram danos educacionais, sociais 

e até mesmo médicos de longo prazo relacionados ao 

fechamento das escolas, particularmente para crianças 

mais jovens e de grupos marginalizados, como imigrantes e 

minorias raciais. (45, 46) 

A escola é a base de assistências de vários grupos, como por 

exemplo, de crianças e adolescentes com distúrbios mentais ou 

psicológicos e, o fechamento da mesma, representou uma 

redução significativa a essa ajuda diária e, uma piora das 

condições físicas e psicológicas desses estudantes. Foi 

observado, ainda, que a ajuda por telefone ou online é um 
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desafio para essas crianças e adolescentes, visto que uma 

boa parte desses jovens não possuem um aparelho celular 

ou internet.(47) Estudo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) documentou que os pais relatam 

impacto na saúde mental das crianças e dos seus cuidadores 

devido a pandemia e as medidas utilizadas no seu controle.(48) 

Em um estudo que avaliou o impacto psicológico e mental 

do fechamento de escolas, isolamento e quarentena de 

crianças por outras condições que não a COVID-19, ficou 

evidente um aumento na incidência de síndrome do 

estresse pós-traumático.(49) Em um estudo japonês baseado 

em dados de questionários foram avaliados diversos aspectos 

clínicos e sociais das crianças entre 4 e 10 anos e de suas 19 

mães durante o período de fechamento das escolas. O estudo 

identificou aumento de peso nas crianças e maior ansiedade das 

mães sobre o cuidado de seus filhos. Outras medidas avaliadas 

não demonstraram qualquer correlação com o fechamento das 

escolas. (50) 

Além disso, a alimentação das crianças no ambiente escolar 

representa a principal refeição do dia para várias delas. A 

suspensão das aulas representou a ausência desta 

alimentação, o que acabou sobrecarregando a família com 

mais um gasto, ou seja, uma nova refeição desta criança 

que anteriormente era realizada na escola. Em muitos 

casos, desencadeou-se uma situação de insegurança 

alimentar. Tudo isso, somado, piorou a situação de pobreza 

de parte da população e teve como consequência, além dos 

traumas psicológicos, a desnutrição. Dados da literatura 

demonstram que nos dias em que as crianças não 

frequentam o ambiente escolar, como em fins de semana, 

há uma redução na carga de atividade física realizada, 

aumento do sedentarismo e do tempo em dispositivos com 

telas. (51) 

 O fechamento das escolas, provoca ainda, problemas 

relacionados aos cuidados com as crianças em casa. A 

mão-de-obra das diferentes áreas do comércio, indústria e 

prestação de serviços não disponibilizam de tempo e 

mesmo outras pessoas para cuidar das crianças nesses 
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períodos em que elas deveriam estar nas escolas, gerando 

com isso, faltas ao trabalho ou mesmo redução na jornada 

diária. (52) (figura 8) 

Logo, na avaliação dos impactos do fechamento das escolas, 

deve-se também considerar o contexto social, econômico e de 

saúde em que a escola e a criança estão inseridas, pois o 

embate pode incluir insegurança alimentar, danos psicológicos 

e problemas sociais para o jovem e a sua família” (páginas 17 a 

19 do Texto para Debate nº IDB-DP-00842, da Divisão de 

Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento). 

Com mais de 1.5 bilhão de estudantes impactados mundialmente pelo 

fechamento das escolas, as repercussões são graves a médio prazo e de caráter multifatorial. 

A escola é o principal espaço de promoção de aprendizagem durante a vida. 

Com o fechamento desses espaços, crianças e adolescentes têm seu desenvolvimento prejudicado 

e a população em condição mais vulnerável é a maior afetada. 

“Um estudo belga (53) demonstrou que o fechamento das 

escolas, em março de 2020, decorrente da pandemia, resultou 

em um pior desempenho global ao final do ano letivo, em junho 

de 2020: -0,19 desvio-padrão em Matemática e -0,29 desvios-

padrão em testes padronizados de escrita e leitura de holandês. 

Além disso, escolas com maior parcela de alunos com condição 

socioeconômica desfavorável apresentaram déficits 

significativamente maiores em ambas as disciplinas. Assim, a 

desigualdade dentro da mesma escola aumentou 17% em 

Matemática e 20% em Holandês e, entre escolas, houve 

aumento de 7% em Matemática e 18% em Holandês. É 

importante mencionar que a Bélgica posiciona-se como um dos 

países de melhores índices de igualdade social no mundo (54)” 

(página 20 do Texto para Debate nº IDB-DP-00842, da Divisão 

de Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento). 

Os impactos da suspensão das atividades presenciais vão além de dos 

relacionados à aprendizagem propriamente dita, refletindo, inclusive, em regressão de atividades 

cotidianas, tais como vestir-se, ir ao banheiro e utilizar talheres, o que demonstra que os prejuízos 

advindos da privação do ambiente escolar são imensuráveis, implicando em perdas significativas 

nas mais diversas áreas da vida do público mirim. Vejamos: 

Pesquisadores da NWEA Research(55) também estimam 

perdas relacionadas à COVID-19 de 30% em aprendizagem de 
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leitura em relação a um ano letivo típico. Em Matemática, o 

dano é mais profundo: os alunos podem apresentar ganhos 

de aprendizagem ainda menores em relação ao ano anterior, 

voltando com menos de 50% dos ganhos. Os primeiros anos 

letivos trazem uma preocupação ainda maior: os alunos 

podem estar quase um ano atrás em Matemática em 

comparação às condições normais, sendo que as crianças 

da educação infantil podem sofrer uma perda de 

alfabetização de até 67%(56). (figuras 9 e 10). Apesar de estes 

dados não estarem relacionados à suspensão do ensino e 

diretamente ligados à pandemia, é razoável ter a expectativa 

de impacto ao menos comparável, dada a limitação de 

acesso às escolas. O prejuízo estende-se além do ensino 

escolar: documento recente do departamento de educação 

do Reino Unido destacou a preocupação com a regressão 

em habilidades cotidianas, como vestir-se, ir ao banheiro e 

usar talheres.(57) (página 20 do Texto para Debate nº IDB-DP-

00842, da Divisão de Educação do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento). 

  

Outrossim, o ensino remoto não se apresenta como alternativa que 

garanta aprendizagem efetiva, sobretudo na realidade verificada no Estado do Rio Grande 

do Norte, em que grande parte dos estudantes da rede pública vivem em condições de 

vulnerabilidade social e, portanto, não possuem acesso à conectividade. 

Assim, para garantir a continuidade da aprendizagem 

durante esse período, a maioria dos países recorreram ao 

ensino remoto. Em áreas com conectividade limitada, os 

governos lançaram mão de modalidades mais tradicionais 

de ensino à distância, como programas educacionais de 

rádio e televisão, além da distribuição de materiais 

impressos.(58) No entanto, apenas alguns países estão 

monitorando o alcance efetivo do ensino à distância, sendo 

altamente variável de acordo com o desenvolvimento 

econômico de cada nação: enquanto países de alta renda 

atingem 80-85% dos alunos, o alcance cai para menos de 

50% em países em desenvolvimento, certamente afetando o 

desempenho dos alunos. Isso pode ser explicado em grande 

parte pela exclusão digital devido ao acesso limitado a serviços 
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domésticos básicos, como por exemplo, eletricidade. Ademais, 

deve-se considerar também os baixos níveis de habilidade 

com a tecnologia entre alunos, pais e professores. Em um 

estudo de múltiplos países europeus foi avaliado o impacto da 

educação domiciliar durante a pandemia. Neste estudou 

demonstrou-se que as crianças gastavam em média 50% do 

tempo estudando sozinhas e apenas a menor parcela do tempo 

com professores ou colegas. No entanto, houve grande 

variabilidade nos valores entre países. Grande parte dos países 

considerou a qualidade do ensino ruim e a o suporte dado pelas 

escolas como insuficiente. De forma geral os pais relataram a 

experiência como negativa para as crianças e para eles 

mesmos. Apesar disso, algumas experiências também foram 

descritas como positivas.(59) 

Um outro aspecto pedagógico a se considerar é o emocional dos 

estudantes. Um estudo do BID mostra que uma grande parte dos 

alunos da Colômbia, Costa Rica, El Salvador e Peru sentem 

cansaço, insônia, tristeza, falta de respeito e medo, e esses 

sentimentos são mais frequentes em lares que tiveram uma 

redução da renda.(60)” (página 21 do Texto para Debate nº 

IDB-DP-00842, da Divisão de Educação do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento). 

 

Danos econômicos/financeiros também são sentidos com o fechamento das 

escolas, sendo danos altos, tanto a curto quanto a longo prazo. Perceba-se a delicada situação dos 

pais/responsáveis que precisam cuidar ou encontrar quem cuide dos estudantes durante todo o 

período em que estes estiverem sem atividades escolares presenciais. Ora, esses 

genitores/responsáveis precisam trabalhar/buscar emprego para sustentar a família, e, diante dessa 

realidade, como conciliar essa necessidade com os cuidados que demanda o público mirim? Muitos 

deles precisam sacrificar o trabalho para garantir a devida assistência aos filhos, o que implica em 

grande probabilidade de perda financeira e redução de produtividade. 

Portanto, mister se faz que o Poder Público Estadual priorize crianças e 

adolescentes em seus planos de reabertura e invista nas ações necessárias para a retomada das 

aulas presenciais nas escolas da rede pública de ensino, adotando-se as medidas necessárias. 

No caso do Estado do Rio Grande do Norte, temos que o governo reconhece 

os direitos à educação, à dignidade e à convivência comunitária dos estudantes de sua rede, e, 

portanto, que tem o dever de garantir o retorno às atividades escolares presenciais nas escolas da 
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rede estadual, tanto que firmou o Termo de Acordo em comento, homologado por este Juízo por 

sentença, assumindo o compromisso de adotar as providências cabíveis para garantir o retorno das 

atividades escolares presenciais na rede estadual de ensino no ano de 2021, bem como a 

continuidade das atividades pedagógicas remotas no corrente ano para contemplar os estudantes 

que não puderem retornar presencialmente. 

Todavia, apesar de ter assinado o pacto em comento, o Estado do RN vem 

descumprindo as obrigações assumidas, o que coloca em risco a retomada segura das aulas em 

2021 e mesmo o próprio retorno dessas aulas e, consequentemente, os direitos fundamentais 

assegurados as nossas crianças e adolescentes. 

Com efeito, para que haja o retorno das atividades presenciais, é 

imprescindível que as unidades de ensino estejam devidamente preparadas, sendo que essa 

preparação vai além do aspecto sanitário (observância do protocolo sanitário), abrangendo outros 

aspectos de fundamental relevância, tais corpo docente em condições de saúde para ministrar aulas 

de modo presencial, e, ainda, garantir o devido acolhimento emocional dos alunos e professores 

quando do retorno as Escolas. 

Destaque-se ainda que, em se tratando da proteção dos direitos de crianças 

e adolescentes, não se pode deixar de levar em consideração um fator fundamental de extrema 

importância: o tempo. 

Ora, os direitos conferidos ao público mirim gozam de prioridade absoluta, de 

modo que as pretensões outras não podem, nunca, se sobrepor aos interesses de crianças e 

adolescentes. 

Ademais, como o tempo não retrocede, é fundamental que a desejada 

proteção integral seja assegurada tempestivamente. 

E é assim é porque o tempo da vida de uma criança não é o mesmo da 

de um adulto. A relatividade do tempo ganha expressão real nessa comparação. Esse tempo 

não volta. Essas crianças e adolescentes são nossos credores e já passa da hora de começar 

a purgar essa mora. 

 

5.DO DIREITO: 

A presente demanda executiva consistente em dar cumprimento a sentença 

judicial proferida por este Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal em 21 de 

janeiro de 2021 nos autos do presente feito (processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001), que 

homologou o Acordo firmado com o Estado do Rio Grande do Norte em 23/11/2020. 

A Sentença cujo cumprimento se exige homologou a supracitada transação, 

por meio da qual o Estado do Rio Grande do Norte se obrigou a adotar uma série de medidas 

destinadas a oferta de atividades pedagógicas não presenciais mediadas por tecnologia digitais de 

informação e comunicação voltadas a todos os alunos da rede estadual de ensino para o ano de 
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2020 e também para este ano de 2021, bem como à retomada das atividades escolares 

presencialmente, dentro das condições elencadas no Documento Potiguar: Diretrizes para 

Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande 

do Norte. 

Registre-se que a sentença judicial referendou consenso havido entre as 

partes, tendo o Estado do Rio Grande do Norte, inclusive, manifestado concordância com a 

homologação judicial do acordo. 

Ora, o acordo em testilha, homologado por sentença, tornou-se em relação 

às partes do presente processo uma norma jurídica imutável, da qual não cabem mais 

questionamentos, mas apenas o respeito e o cumprimento pelos sujeitos as quais se dirige. 

 Nesse sentido doutrinam Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno 

Braga8 : 

 

“Daí dizer-se que a sentença é um ato jurídico que contém uma 
norma jurídica individualizada, ou simplesmente norma 
individual, definida pelo Poder Judiciário, que se diferencia das 
demais normas jurídicas (leis, por exemplo) em razão da 
possibilidade de tornar-se indiscutível pela coisa julgada.” 
 

   Portanto, o descumprimento da obrigação faculta as partes a propositura do 

procedimento judicial executivo, objetivando compelir ao cumprimento compulsório das obrigações 

advindas da sentença. 

 

   Nesse contexto, a pretensão aduzida há de ser orientada pelos dispostos nos 

artigos 515 e 536 do Código de Processo Civil. 

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-
se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: 

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a 
exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não 
fazer ou de entregar coisa;(…). 

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz 
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 
equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 
exequente. 

 § 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 
determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca 
e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento 

                                                 
8  Curso de Direito Processual Civil.v2: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 1ª Ed. 

Salvador: Juspodvm, 2007. Pág.225. 
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de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso 
necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será 
cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o 
disposto no art. 846, §§ 1 a 4o , se houver necessidade de 
arrombamento. 

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé 
quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem 
prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. 
§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade 
de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no 
que couber. 

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 
cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de 
não fazer de natureza não obrigacional. 

 

 Segundo lição de Lucas Buril de Macêdo, em sua obra “Procedimento para 

Cumprimento de Decisão Judicial e Diferenciação Baseada na Eficácia - Doutrinas Essenciais - 

Novo Processo Civil”, Vol. 5/2018, Revista de Processo,  páginas 149 a 164: 

 

“as obrigações de fazer ou de não fazer seguem o rito dos arts. 

536 e 537, o qual independe de requerimento, e deve ser guiado 

pela efetivação da tutela específica ou pela obtenção de tutela 

pelo resultado prático equivalente, em uma verdadeira cláusula 

geral dos meios executivos. Conforme o texto legal, cabe ao 

magistrado "determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente", o que significa a possibilidade de determinar, dentro 

das balizas normativas, qualquer meio para se chegar ao 

adimplemento da obrigação. Há, enfim, atipicidade dos meios 

executivos. Na execução dessas obrigações, pode o magistrado 

determinar a apreensão de coisas, ordenar o cumprimento sob 

pena de multa, o desfazimento de obras, o impedimento de 

atividade nociva, etc. Caso o executado descumpra a 

determinação judicial sem justificativa, será considerado litigante 

de má-fé e sofrerá a respectiva punição”. 

 

Como corolário da relevância da atividade jurisdicional e da garantia do 

acesso à justiça como instrumento fundamental para a democracia, tem-se a necessidade de 

efetividade das decisões judiciais enquanto manifestações do Poder Judiciário. Não há, 

portanto, tutela jurisdicional, se a sentença não repercute no mundo dos fatos, se não há a real 
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satisfação de uma pretensão, com efetivos resultados práticos, enfim, se o Estado-Juiz não fornece 

amparo ao litigante que tiver razão. 

 

Resta evidente, portanto, Douto(a) Julgador(a), que a situação supra 

apresentada reclama deste Juízo a adoção de medidas processuais para tornar concreta as 

obrigações convencionadas e reconhecidas na respectiva sentença homologatória, a fim de obter 

os correspondentes resultados. 

 

Verifica-se que a obtenção da tutela específica é o principal intento do 

cumprimento de sentença, colocando a lei à disposição do juiz diversos instrumentos que 

visam compelir o devedor a entregar ao credor exatamente aquilo que o cumprimento 

voluntário da obrigação lhe proporcionaria. 

 

Diante do cenário fático acima exposto, imprescindível que o ente ora 

executado seja instado ao cumprimento integral das obrigações reconhecidas em título executivo 

judicial. 

Portanto, demonstrado o não cumprimento de obrigações pactuadas em 

acordo reconhecido judicialmente, imprescindível a adoção, pelo Magistrado, de medidas 

concretas que garantam a eficácia da tutela jurisdicional concedida e não cumprida pelo ente 

demandado. 

 

6. DOS PEDIDOS: 

 

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual 

pugnam pelo cumprimento da Sentença vertente, requerendo: 

1) que seja intimado o Estado do Rio Grande do Norte, através da 

Procuradoria Geral do Estado, da Governadora do Estado, Srª Fátima Bezerra, e do Secretário 

Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer- SEEC, Sr. Getúlio Marques Ferreira, 

para que cumpram as seguintes obrigações: 

A) Conclua, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, as reformas/adaptações na 

estrutura predial e a organização física com as devidas sinalizações 

através de faixas e cartazes sobre a utilização dos espaços comuns e 

processos de higienização de todas as Escolas da rede estadual de 

ensino, e, ainda, a aquisição de todos os insumos/materiais e 

equipamentos de segurança sanitária da comunidade escolar 

necessárias ao cumprimento das exigências de biossegurança contidas 

no Documento Potiguar: Diretrizes para retomada das atividades 
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escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande 

do Norte, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do RN, através 

da Resolução n. 04/2020, de 21 de Setembro de 2020 e previsto no art. 

2° do Decreto Estadual n. 29.928, de 14 de Agosto de 2020 (Cláusulas 

Quarta e Décima Quarta); 

B) Conclua, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o Diagnóstico da 

Comunidade Escolar, verificando aspectos emocionais e de saúde, 

incluindo os seguintes itens quanto a professores, alunos, funcionários e 

seus familiares: quais foram diagnosticados com COVID-19 e/ou (se) 

tiveram contato com pessoas infectadas? quais possuem alguma 

condição de saúde que os insira em grupo de risco ou coabitam com 

alguém que pertença a grupo de risco? quais sofreram alguma perda de 

familiar ou de amigos por conta da COVID-19? (Cláusula Sexta); 

C) Conclua, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o levantamento do número 

de professores e servidores que integram o grupo de risco (Cláusula 

Sétima); 

D) Deflagre e conclua, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o 

processo de contratação temporária de professores e profissionais de 

apoio/acompanhante especializado em número correspondente às 

respectivas necessidades de substituição decorrente da impossibilidade 

de trabalho presencial desses funcionários por integrarem grupo de risco 

(Cláusula Oitava); 

E)  Retome as atividades escolares presenciais em todas as escolas da rede 

estadual de ensino tão logo haja permissão para essa retomada por parte 

das autoridades sanitárias do Estado, de acordo com Recomendação do 

Comitê de Especialistas da SESAP-RN para o enfrentamento da 

Pandemia pela COVID-19, devendo atender todas as condições 

sanitárias e pedagógicas para o retorno dessas aulas presenciais,  e, caso 

o cenário epidemiológico ainda exija a retomada gradual das atividades 

escolares presenciais, retomar essa atividade primeiramente na etapa de 

ensino médio e profissionalizante e vencida essa etapa anterior sem 

agravamento das condições de saúde, a retomada em seguida das 

atividades dos anos finais do ensino fundamental (6° e 9° ano) e 

sucessivamente dos anos iniciais do ensino fundamental, estabelecendo 

o sistema de rodízio entre as turmas, caso o número de alunos aptos e 

interessados a retomar as atividades presenciais assim exija, de acordo 

com o que preconiza o item 4.3 do Documento Potiguar Diretrizes para a 
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Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais 

do Rio Grande do Norte (Cláusula Décima Segunda); 

F) Conclua, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, os protocolos de retomada 

das aulas de todas as escolas da rede estadual, conferindo a devida 

apresentação e divulgação dos mesmos as respectivas comunidades 

escolares (Cláusula Décima Quinta); 

G) Deflagre e conclua, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o 

devido procedimento licitatório com vistas a ofertar, quando da retomada 

das atividades escolares presenciais nas unidades de ensino da rede 

estadual, acolhimento emocional dos alunos e professores, mediante a 

oferta de atividades que fortaleçam o vínculo socioafetivo e tornem a 

ambiência escolar favorável a uma relação dialógica entre estudantes e 

professores, e, ainda, garantir apoio psicológico (Cláusula Décima 

Sétima); 

 

2) Designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 3º, § 3º e 
art. 319, VII, do CPC. 

 

   Natal/RN, 10 de março de 2021. 

 

 

 

Eudo Rodrigues Leite 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

Marcus Vinicius Soares Alves 

Defensor Público Geral do Estado 

 

 

 

Thatiana Kaline Fernandes 

Promotora de Justiça 

Coordenadora do CAOP Cidadania 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
78 PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NATAL

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep 59064-160, Natal/RN Telefone(s):
(84)99604-5812 E-mail: 78pmj.natal@mprn.mp.br

TERMO DE REUNIÃO

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2020, as 16h, na sede da SEEC,
reuniram-se a De Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, 78' Promotora de Justiça da Comarca de
Natal, Dr'. Claudia Carvalho Queiroz, Defensora Pública Estadual, Senhora Marcia Gurgel,
Secretária de Educação Adjunta, Senhora Glaucione Pinheiro Andrade, Coordenadora do
Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação; Senhora Ana Maria Morais Costa, Chefe de
Gabinete da Secretaria Estadual de Educação; Senhor Marcos Lael de Oliveira Alexandre,
Subsecretário de Educação, com a finalidade de acompanhar o cumprimento das obrigações
contempladas no Termo de Acordo Extrajudicial formalizado em 23/11/2020 entre o Ministério
Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Estado do Rio Grande do Norte, através da SEEC.

Aberta a reunido, a Promotora de Justiça Isabelita Garcia registrou primeiramente a
necessidade de ser remetida a 782 PJ o ANEXO I referido no caput da Cláusula Primeira do
Termo de Acordo Extrajudicial firmado em 23/11/2020 para fins de integrar esse documento, tendo
a Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação informado que o referido
documento já foi elaborado e que se encontra com a Secretária Adjunta para aprovação.

Em seguida, a Promotora de Justiça, Isabelita Garcia, passou a questionar aos
Representantes da SEEC quanto as providencias adotadas para cumprimento das seguintes
obrigações contempladas em cada Cláusula prevista no Termo de Acordo Extrajudicial datado de
23/11/2020:

CLAUSULA PRIMEIRA:

1) Ampliação das atividades Escolares não Presenciais:

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação informouque tais atividades continuam sendo ofertadas;

2) Oferta de aulas televisionadas:

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação informouque as aulas televisionadas continuam sendo oferecidas.

3) Expedição de Nota Orientadora até 20/11/2020 indicando orientações como será
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o aproveitamento da oferta dessa atividade escolar não presencial televisionada com as outras já
ofertadas:

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação informou
que tais orientações estão ainda em fase de elaboração, bem como que está sendo criado um módulo
dentro do SIGEDUC nominado EDUCARN no qual constará o conteúdo das aulas, por etapas
(ensino fundamental, ensino médio, EJA) e modalidades e onde também ficará disponível notas
orientadoras para professores e alunos. Os professores poderão utilizar essa ferramenta como mais
um subsidio para a oferta das atividades escolares não presenciais.

4) divulgação junto aos pais e estudantes da rede estadual de ensino dos dias e
horários e dos conteúdos curriculares que serão ministrados pelo canal de televisão:

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação esclareceu
que o material de divulgação já está sendo produzido pelas DIRECS e que a SEEC ainda está
ampliando essas ações de divulgação direcionadas à estudantes e famílias. Informou, ainda, que as
DIRECS estão divulgando através de Whatsapp e outros canais de informação os horários e
programação das aulas junto aos alunos e pais. Asseverou que toda sexta feira é repassado, via
whatsapp, para as DIRECS a programação das aulas da semana seguinte e a programação dos
aulões transmitidos aos finais de semana. Pontuou que todas as escolas tem grupos de whatsapp de
professores e que estes, por sua vez, têm grupos das turmas.

Dra. Isabelita questionou como a escola repassa as informações a respeito das aulas
aos alunos que não têm acesso à whatsapp, tendo a Coordenadora de Desenvolvimento Escolar da
SEEC esclarecido que nesses casos é orientado que a escola entregue atividades impressas a esses
alunos. Pontuou que em escolas da zona rural as atividades impressas são entregues os discentes
junto com a alimentação, utilizando-se de veiculo da SEEC.

0 assessor de comunicação da SEEC, Danilo Bezerra, colocou que estão sendo
aprovados e divulgados semanalmente cards junto às redes sociais e aplicativos de mensagens
contendo a programação das aulas televisionadas e aulões. Noticiou que tais cards também serão
postados no SIGEDUC e que as aulas de toda a semana serão postadas em tal plataforma. Colocou
que nos intervalos das aulas televisionadas são transmitidas vinhetas contendo informações a
respeito das áreas de conhecimento abordadas nas aulas televisionadas, bem como que tais aulas são
produzidas pela SEEC.

televisionadas;
5) oferta do devido suporte pedagógico aos alunos para aproveitamento das aulas

Informou que a forma que se dará a oferta desse suporte pedagógico será definida em
nota orientadora acima citada que está em processo de finalização.

6) trabalho de busca ativa dos estudantes que não tenham participado das atividades
escolares não presenciais:

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação esclareceu
que houve uma capacitação no sentido de orientar os gestores das escolas sobre como utilizar a
plataforma do UNICEF (para busca ativa) para monitorar os estudantes que não estão participando
das aulas presenciais, com o objetivo de localizar esses discentes que não estão realizando as
atividades escolares escola. Ressaltou a necessidade de essas informações serem obtidas com a
Coordenadora da CORE, Magnólia, visto que é a representante da SEEC que está a frente desse
trabalho de busca ativa.
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Dra. Isabelita destacou a necessidade de a SEEC orientar as escolas, por meio de
documento oficial, o passo a passo de como realizar essa busca ativa.

A Coordenadora informou que já foi elaborada uma nota técnica orientadora para
todas as regionais e escolas disciplinando como deve ser feito esse trabalho de busca ativa, estando
tal documento em fase de revisão para ser posteriormente divulgada.

Ressaltou que a Coordenadora da CORE realizou reuniões virtuais com as 16
DIRECS para tratar da questão da busca ativa.

CLÁUSULA SEGUNDA:

1) Oferta de aulas televisionadas a partir de 01/02/2021:

A Promotora de Justiça, Isabelita Garcia, pontou que essa obrigação será objeto da
próxima reunido do dia 07/12/2020.

2) Expedição de Notas Técnicas as DIREC, em cumprimento a Portaria n.
438/2020, a primeira até 20/11/2020 que contemple orientações para conclusão do nível escolar dos
alunos dos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio e replanejamento curricular com
organização de ciclos de aprendizagem:

A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar da SEEC informou que em relação
Nota Técnica dispondo sobre como se dará o aproveitamento das atividades não presenciais para
integralizar a carga horária do ano letivo de 2020, a certificação de conclusão dos níveis de
escolaridade, dentre outras questões, está sendo contemplada em documento que ainda está em fase
de elaboração. Noticiou que todas as Subcoordenadorias elaboraram suas orientações de acordo
com as especifidades de cada etapa. Colocou que a equipe da CODESE está finalizando a
sistematização de tais orientações em um documento.

CLÁUSULA TERCEIRA:

1) Repasse do recurso Federal do PDDE/Emergencial pelo Governo Federal:

A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar informou que os recursos do PDDE
Emergencial vão direto para os caixas escolares.

O Subsecretário de Educação esclareceu que após consultar o site do FNDE que
algumas escolas já receberam em 06/11/2020 os recursos do PDDE Emergencial e outras apenas
receberam no final de dezembro deste ano.

Em relação aos recursos estaduais, informou que serão repassados às escolas em
04/12/2020 e que a SEEC editará uma instrução normativa (Resolução) a respeito de como deverão
ser empregados esses valores.

O Subsecretário de Educação informou que a aquisição dos insumos para que as
escolas atendam aos critérios de biossegurança será feita por cada escola com os recursos do
PAGUE Extra e do PDDE Emergencial, sendo que a SEEC poderá realizar, caso necessário,
procedimento de dispensa de licitação para compras de itens cuja aquisição diretamente pelas
unidades de ensino seja inviável.
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2) Oferta aos alunos do 90 ano do ensino fundamental e aos alunos do 3° ano do
ensino médio da rede estadual de ensino de acompanhamento presencial pedagógico, no prazo de
15 (quinze) dias, a contar da data do repasse do recurso PDDE/Emergencial:

O Subsecretário de Educação informou que a SEEC elaborou um Plano contendo
orientações às escolas para que estas confeccionem os respetivos protocolos para viabilizar o inicio
dessas atividades. Esclareceu, ainda, que algumas escolas já receberam em 06/11/2020, recursos do
PDDE Emergencial e que outras somente receberão os citados recursos possivelmente em
30/12/2020 em razão da existência de pendências em relação à prestação de contas de recursos
recebidos em anos anteriores.

A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar asseverou que há SEEC já vem
trabalhando com a ia DIREC a retomada das atividades presenciais com as turmas do 9° ano e do 3°
ano do ensino médio, ressaltando que, todavia, tais atividades só serão autorizadas caso preenchidos
os protocolos de biossegurança. Colocou que atualmente está pendente as escolas adquirirem os
EPIs e materiais de insumo para atenderem a esse protocolo de biossegurança para fins de iniciarem
o acompanhamento pedagógico especializado presencialmente.

CLÁUSULA QUARTA:

1) Reformas na estrutura predial das Escolas até 20/01/2021:

O Subsecretário pontuou que as adequações nas estruturas prediais das escolas serão
realizadas pelas escolas com recursos recebidos através das caixas escolares (recursos federal do
PDDE Emergencial e estadual do PAGUE Extra), conforme orientações repassadas pela SEEC no
manual descritivo elaborado. Informou que, de acordo com os cálculos da SEEC, os referidos
recursos serão suficientes para possibilitar essas adequações, bem como que a Secretaria poderá
realizar ainda um segundo repasse do PAGUE Extra caso a parcela a ser depositada no dia
04/12/2020 não atenda as demandas necessárias para garantir essa adequação.

CLÁUSULA QUINTA:

1) conclusão dos processos licitatórios até 30/11/2020 para aquisição de recursos e
insumos (álcool em gel, máscaras, dispensadores, face shield, termômetro, dentre outros) e recursospara sinalização dos espaços das Escolas:

O Subsecretário pontuou que não há nenhum processo licitatório em andamento paratal finalidade na SEEC visto que a Secretaria entendeu que a aquisição desses insumos e recursosocorrerá de forma descentralizada, ou seja, diretamente pelas unidades escolares através dosrecursos que receberam nas caixas escolares.

CLÁUSULA SEXTA:

1) conclusão até 18 de dezembro de 2020, o diagnóstico da comunidade escolar,verificando aspectos emocionais e de saúde dos alunos, professores e funcionários:
A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar informou que foi realizado através doSIGEDUC formulário quanto a situação de saúde dos servidores lotados na sede da SEEC.

O Subsecretário de Educação informou que a SEEC irá disciplinar, por Portaria doSecretário de Educação, a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao Dia ostico
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da Comunidade Escolar e que a pretensão é de que até o dia 01/12/2020 esse questionário seja
finalizado para que seja aplicado à comunidade escolar (alunos, professores, funcionários). Colocou
que o diagnóstico em comento poderá ser feito pelo Google Forms e que já existe um formulário
preliminar elaborado para servidores, o qual sera reformulado para alcançar alunos e professores.

CLÁUSULA SÉTIMA:

1) conclusão até 30 de novembro de 2020 do levantamento do número de
professores e servidores que integram o grupo de risco:

A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar pontuou, em relação à conclusão desse
levantamento, que estão sendo adotadas as providências pertinentes e que no dia 07/12/2020 a
SEEC prestará informações quanto ao cumprimento da clausula sétima.

CLÁUSULA OITAVA:

1) conclusão até 25/01/2021 contratação temporária de professores e profissionais de
apoio para substituir profissionais que não possam retornar ao trabalho presencial:

A Chefe de Gabinete e a Coordenadora de Desenvolvimento Escolar colocaram que,
nesse momento, não dispõem de informações quanto As providências adotadas até este momento em
relação a esse aspecto.

A Chefe de Gabinete pontou que na reunião a realizar-se em 07/12/2020 a SEEC
poderá prestar informações quanto às providências que serão adotadas para fins de cumprimento da
obrigação constante da cláusula oitava do Acordo Extrajudicial.

Draa Cláudia, Defensora Pública do Estado, sugeriu que seja realizado Processo
Seletivo Simplificado para a formação de Cadastro de Reserva, de modo que sejam contratados
candidatos conforme as necessidades de substituição de professores efetivos afastados das
atividades presenciais em virtude de fazerem parte do grupo de risco.

Dr' Isabelita informou que a SEEC pode tomar por base o Processo Seletivo
Simplificado n° 01/2020, recentemente realizado pelo Município de Natal para a contratação de
professores temporários para substituir os professores efetivos que integram o grupo de risco,
devendo conferir prioridade a essa demanda pela proximidade do prazo para seu cumprimento.

CLÁUSULA NONA:

1) Inserção na Portaria n. 438/2020 do prazo de 28/12/2020 para a as Escolas
apresentarem o Relatório Situacional Parcial das atividades ofertadas até 18/12/2020:

A Secretária Adjunta colocou que o sobredito prazo será inserido na Portaria que it'd
dispor sobre o Calendário das atividades escolares anos 2020/2021 a ser ainda publicada;

2) Inserção na Portaria n. 438/2020 do prazo de 30/03/2020 para as Escolas
apresentarem Relatório Situacional Final das atividades não presenciais ofertadas até 12/03/2020:

A Secretária Adjunta colocou que o sobredito prazo sera inserido na Portaria que irá
dispor sobre o Calendário das atividades escolares anos 2020/2021 a ser ainda publicada;
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CLÁUSULA DÉCIMA:

1) Realização da Jornada Pedagógica:

A Secretária Adjunta e a Coordenadora de Desenvolvimento Escolar asseveraram
que a data de realização da semana pedagógica será contemplada na Portaria a ser expedida após
emissão de posicionamento pelo Conselho Estadual de Educação;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

1) Normatizar até 13/11/2020 a reorganização do calendário escolar de 2020:

A Secretária Adjunta informou que a SEEC solicitou posicionamento do Conselho
Estadual de Educação quanto A. normatização dos ciclos (autorização Progressão automática e para a
reunido em um único ciclo dos anos de 2020 e 2021) e uma vez ofertado tal posicionamento, será
expedida Portaria definindo o Calendário escolar de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

1) Retomada das aulas presenciais em 01/02/2021:

Os representantes da SEEC informaram que estão sendo adotadas as providências
para que seja cumprida a obrigação assumida na cláusula décima segunda do termo de acordo, isto
6, a retomada das atividades presenciais na rede estadual de ensino no dia 01/02/2020.

2) Organização do transporte escolar:

Os representantes da SEEC esclareceram que na oportunidade da reunido a ser
realizada em 07/12/2020 serão prestadas informações sobre a organização do transporte escolar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

1) Oferta de orientações para Escolas elaborarem seus protocolos de retomada:

O Subsecretário informou que foi elaborado documento denominado "Protocolo de
Segurança da Infaestrutura Escolar - Pandemia COVID 19 — Retomada das Aulas Presenciais", o
qual será encaminhado as escolas, juntamente com a Resolução disciplinando o repasse do recurso
PAGUE Extra- Pandemia COVID 19 e critérios de sua utilização e, ainda, com memorial descritivo
dos itens (EPIs e insumos) a serem adquiridos pelas unidades de ensino, no dia 04/12/2020.

Colocou que a partir do dia 04/12/2020 serão realizadas reuniões com as DIRECS e
diretores das escolas que integram as respectivas DIRECs com a finalidade de orientar e divulgar os
documentos acima citados, como também informar as Escolas que as mesmas deverão com os
recursos do PDDE Emergencial e PAGUE adquirirem os insumos necessários e adequar a estruturada Escola, conforme o Protocolo de Segurança da Infraestrutura escolar e o memorial descrito
elaborado pela SEEC.

2) Expedição de Nota Técnica até 20/11/2020 disciplinando os fluxos e prazos para
apresentação por parte das Escolas Estaduais dos protocolos de retomada de aula:

O Subsecretário de Educação informou que, quanto As orientações a serem
repassadas as escolas para atendimento aos protocolos de biossegurança, sera elaborada a Nota
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Orientativa sobre tal questão até o dia 04/12/2020.

Pontuou que será elaborada até o dia 04/12/2020 Nota orientativa/técnica
disciplinando os fluxos e prazos para apresentação por parte das Escolas Estaduais dos protocolos
de retomada de aula definidos na Resolução CEI-RN n° 04/2020, que aprova o Documento Potiguar
— Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de
Ensino. Informou que também nessa data será publicada também Resolução estabelecendo os
critérios de utilização do PAGUE Extra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

1) Todas as escolas da rede estadual até 20/01/2021 estarão com a estrutura predial
adequada para a retomada das aulas presenciais:

Os representantes da SEEC informaram que estão sendo adotadas as providências
para cumprimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

1) Apresentação dos Protocolos por parte das Escolas até 20/01/2021 para as
comunidades escolares.

O Subsecretário informou que serão realizadas reuniões a partir do dia 04/12/2020
com as Escolas por DIREC para esclarecer quanto a necessidade de cada Escola elaborar seu
protocolo de retomada e de concluírem esse documento dentro do prazo previsto no Termo de
Acordo.

de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

1) Oferta de aplicação de testes a partir de 11/01/2021:

A Secretária Adjunta pontuou que a realização dos testes ficará a cargo da Secretaria

O Subsecretário colocou que a Secretária Adjunta de Saúde informou que a SESAD
disponibiliza esses testes e que será articulado com a referida Secretaria os procedimentos para a
realização dos mesmos. Informou que a Nota Ténica n° 06/2020/SESAP- CEREST/SESAP prevê a
possibilidade de testagem dos servidores estaduais, contemplando assim os servidores da SEEC.

Informou que será realizada reunido com a SESAP para definir as medidas
necessárias para garantir o cumprimento da cláusula em questão, inclusive com a expedição de Nota
Técnica Conjunta entre as Secretarias de Educação e Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

1) Realizar o acolhimento emocional dos alunos e professores nos primeiros quinze
dias de aulas presenciais:

O Subsecretário asseverou que a SEEC está adotando as providências para a
contratação de psicólogos para fins de realizar o acolhimento emocional dos alunos e professores
durante todo o ano de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA, DÉCIMA NONA:
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1) Oferta de atividades voltadas a revisão dos objetos de conhecimento e das
habilidades desenvolvidas de forma não presencial após o retorno das atividades escolares
presenciais:

Serão repassadas diretrizes às escolas, as quais terão autonomia para definir as
atividades a serem realizadas.

2) Realização de avaliação formativa e diagnóstica, no prazo de 60 (sessenta) dias
após o retorno das aulas presenciais:

A Secretária Adjunta colocou que as avaliações diagnósticas serão continuas durante
o ano de 2021 e que o Documento Potiguar, a Portaria 438, de 21/10/2020 e a Portaria 368/2020
trazem essa previsão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA:

1) Oferta de programas intensivos de recuperação de aprendizagem baseados nas
avaliações diagnósticas:

0 Cumprimento desse compromisso será discutido na próxima reunido do dia
07/12/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

1) Realizar trabalho de busca ativa para os casos dos estudantes que não retomaram
às atividades escolares presenciais:

Diante da ausência da Coordenadora da CORE esse ponto voltará a ser discutido na
reunido do dia 07/12/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:

1) Abertura das Escolas a partir de 17 de novembro de 2020 para o trabalho
presencial administrativo e pedagógico pelo menos das 08h às 14h:

A Chefe de Gabinete noticiou que no dia 22/11/2020 foi publicada Portaria
determinando o retomo as atividades presenciais de todos os servidores estaduais.

O Subsecretário colocou que será emitido um comunicado às escolas subscrito pelo
Secretário de Educação orientando a respeito da necessidade de estarem abertas semanalmente das
08:00 às 14:00, em cumprimento à cláusula vigésima segunda do Acordo Extrajudicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:

1) Aditamento dos contratos de transporte escolar vigentes para ampliar a
disponibilização deste nos horários de contraturno, feriados e sábados:

Os representantes da SEEC externaram que serão prestadas informações quanto ao
cumprimento dessa cláusula na reunido a ser realizada em 07/12/2020.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA:
1) Entrega de dois kits alimentares, o primeiro a ser entregue até no máximo30/11/2020 e o segundo até no máximo 31/12/2020:
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O Subsecretário informou que o primeiro kit foi entregue entre maio a julho do
corrente ano e que atualmente a SEEC está efetuando a entrega do segundo kit. Ressaltou que já
foram entregues no mês de outubro os segundos kits nos Municípios sede das seguintes DIRECs:
Macau, Angicos.

Informou ainda que Nos Municípios das DIREC sede em Assu, Caicó, João Câmara,
Currais Novos, São Paulo do Potengi, Mossoró, Umarizal, Apodi e Pau dos Ferros está ocorrendo
neste mês de Novembro.

Noticiou também que em dezembro serão concluídas as entregas no Municípios sede
da DIREC de Pau dos Ferros e realizadas as entregas nos Municípios sede das DIRECs de Ceará
Mirim, Santa Cruz e Parnamirim.

Esclareceu que em relação à entrega do segundo kit dos Municípios que integram a 3a
DIREC e a la DIREC, sedes nos Município de Nova Cruz e Natal, por terem um elevado
quantitativo de alunos, representando quase 1/3 dos alunos da rede estadual de ensino, o que
demanda grande logística de recursos humanos, as empresas fornecedoras não tiveram condições de
efetuar a entrega de todos os mantimentos para montar o kit alimentar dentro do mês de
novembro/2020 e como os kits devem ser entregues com todos os gêneros alimentícios, a previsão
da data inicial da entrega é 04/01/2021. Ressaltou que devido a entrega do 2° Kit nas Escolas do
Município de Natal inciar em janeiro de 2021, o 3°kit (kit verde da Agricultura familiar) a SEEC
está adotando as medidas para incrementar o valor calórico desse kit verde.

Conclui que em relação ao 3° Kit denominado Kit Verde da Agricultura Familiar
composto por hortaliças, tubérculos, frutas e verduras, a previsão de inicio de entrega é no mês de
dezembro de 2020. Esclareceu que em relação a esse kit verde a entrega começará em dezembro
pelos Municípios da la DIREC, notadamente, Município de Natal, já que a distribuição do 2° Kit se
iniciará em janeiro nos Municípios da la DIREC.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:

1) Entrega aos alunos em situação de vulnerabilidade social, com deficiência, ou sem
acesso à internet, televisão ou telefone, mediante agendamento de datas para entrega e/ou entrega
em residência, os conteúdos impresso:

Informaram que já estão sendo disponibilizados e que, inclusive, está sendo
aproveitada o momento de entrega dos kits alimentares para a entrega desse material.

Uma vez prestadas as informações pertinentes, restaram ajustados os seguintes
encaminhamentos:

a) envio a 78 PJ até o dia 01/12/2020, por e-mail, do Anexo I previsto na Cláusula
Primeira do Termo de Acordo Extrajudicial;

b) entrega a 78' PT de uma via dos seguintes documentos:

1) Até o dia 01/12/2020, Nota Orientadora indicando orientações como será o
aproveitamento da oferta da atividade escolar não presencial televisionada com as outras já
ofertadas (Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira);
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2) Até o dia 07/12/2020, por ocasião da próxima reunião, Notas Técnicas as
DIREC, em cumprimento a Portaria n. 438/2020 que contemple orientações para planejamento das
atividades para cumprimento da carga horária de 2020, conclusão do nível escolar dos alunos dos
últimos anos do ensino fundamental e ensino médio e replanejamento curricular com organização
de ciclos de aprendizagem (Parágrafo Onico da Cláusula Segunda);

3) Até o dia 07/12/2020, por ocasião da próxima reunião, Portaria com a
previsão dos prazos de 28/12/2020 e 31/03/2021 para respectivamente a remessa pelas Escolas do
Relatório Parcial das atividades ofertadas até 18/12/2020 e do Relatório Final das atividades
ofertadas até 12/03/2020 (Cláusula Nona);

4) Até o dia 07/12/2020, por ocasião da próxima reunião, ato normativo referente
a reorganização do calendário escolar de 2020 (Clausula Décima Primeira);

5) Até o dia 07/12/2020, por ocasião da próxima reunião,  Nota
orientativa/técnica disciplinando os fluxos e prazos para apresentação por parte das Escolas
Estaduais dos protocolos de retomada de aula definidos na Resolução CEI-RN n° 04/2020, que
aprova o Documento Potiguar — Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas
Estadual e Municipais de Ensino.

c) aprazamento de reunião para o dia 07/12/2020, As 14h, na sede da SEEC, para
dar continuidade ao monitoramento do cumprimento das obrigações contempladas no Termo de
Acordo Extrajudicial, bem como para a SEEC:

1- apresentar planilha contendo as escolas que já iniciaram ou que estão aptas a
iniciar acompanhamento pedagógico presencial previsto na cláusula 3a do Acordo Extrajudicial
firmado;

2- prestar informações quanto a realização do Diagnóstico da Comunidade Escolar
previsto na cláusula sexta do Acordo Extrajudicial;

3- prestar informações quanto à conclusão do levantamento do número de
professores e servidores que integram o grupo de risco, previsto na cláusula sétima do Acordo
Extrajudicial;

4- apresentar planilha financeira das escolas da rede estadual que já receberam
recursos do PDDE Emergencial;

5- prestar informações quanto As providencias adotadas para fins de contratação
temporária de professores e profissionais de apoio para substituir profissionais que não possam
retornar ao trabalho presencial, em cumprimento da obrigação constante da cláusula oitava do
Acordo Extrajudicial;

6- prestar informações sobre a organização do transporte escolar, em cumprimento a
obrigação constante da cláusula décima segunda;

7- prestar informações sobre a oferta de aplicação de testes a partir de 11/01/2021,
em cumprimento à obrigação constante da cláusula décima sexta do Acordo Extrajudicial,
notadamente quanto a expedição de Nota Conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde;

8- prestar informações quanto ao aditamento dos contratos de transporte escolar
vigentes para ampliar a disponibilização deste nos horários de contratumo, feriados e sábados, em
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cumprimento 6. cláusula vigésima terceira do Acordo Extrajudicial;

9- prestar informações quanto a oferta de aulas televisionadas a partir de 01/02/2021.

10- prestar informações quanto ao trabalho de busca ativa, inclusive, quanto a
conclusão da nota técnica orientadora por parte da CORE para todas as regionais e escolas
disciplinando como deve ser feito esse trabalho de busca ativa;

11- prestar informações quanto a oferta de programas intensivos de recuperação de
aprendizagem baseados nas avaliações diagnosticas.

12- prestar informações quanto as DIRECs que concluíram a entrega do 2° Kit
alimentar até o dia 30/11/2020. e, ainda, as que porventura não tenham concluído, apresentando
cronograma com as datas das respectivas entregas em relação as DIRECs que ainda não concluíram
a entrega desse 2° Kit.

13 — prestar informações quanto a entrega do 3° Kit Alimentar em dezembro,
notadamente, se iniciou a sua entrega nos Municípios da la DIREC e 3a DIREC, como também
quanto a incrementação do valor calórico desse kit, apresentando cronograma com as datas das
respectivas entregas em relação as DIRECs que ainda não concluíram a entrega desse 3° Kit.

Ao final, realizou-se os agradecimentos aos participantes e, nada mais havendo a
discutir, foi encerrada a reunido às 20h3Omin, lavrando-se o presente termo.

Isabelita Garcia
Promotora de

órpes Neto Rosas
J stiça

Cláudia Carvalho Queiroz
Defensora Pública

CLAUDIA CARVALHO 
QUEIROZ:00878668462

Assinado de forma digital por CLAUDIA 
CARVALHO QUEIROZ:00878668462 
Dados: 2020.11.26 09:57:06 -03'00'
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
78 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL/RN

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep 59064-160, Natal/RN Telefone(s):
(84)99604-5812

TERMO DE REUNIÃO

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2020, as 14h, através do Google Meet,
reuniram-se a De Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, 78a Promotora de Justiça da Comarca de
Natal, Dr'. Claudia Carvalho Queiroz, Defensora Pública Estadual, Senhora Marcia Maria Gurgel
Ribeiro, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado da Educação da Cultura, do Esporte e do Lazer
do RN, Senhora Glauciane Pinheiro Andrade, Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da
Secretaria da Educação, Senhora Magnólia Margarida dos Santos Morais, Coordenadora de Órgãos
Regionais de Educação, Senhor Marcos Lael, Subsecretário de Educação, a Senhora Ana Morais,
Chefe de Gabinete da SEEC e a Senhora Josélia Maria Silva, Subcoordenadora da
Subcoordenadoria de Assistência ao Educando/SUASE, com a finalidade de acompanhar o
cumprimento das obrigações contempladas no Termo de Acordo Extrajudicial formalizado em
23/11/2020 entre o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Estado do Rio
Grande do Norte, através da SEEC, nos autos dos Procedimentos Administrativos n.
30.23.2346.0000302/2020-41 e 31.23.2346.0000218/2020-61.

Aberta a reunido, a Promotora de Justiça Isabelita Garcia questionou primeiramente
aos representantes da SEEC a razão de ter sido contemplado no Art. 50 da Portaria n. 471/2020,
inciso VIII, o período de 01/02 a 12/03/2021 como terceiro período emergencial das atividades não
presenciais nas escolas da Rede Pública Estadual, com a possibilidade de atividades presenciais, e
não a previsão, da retomada das atividades escolares presenciais, nos termos pactuado na
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.

Em resposta, a Secretária Adjunta de Educação esclareceu que tal redação se deve ao
fato de que a retomada das atividades presenciais está condicionada a existência de cenário
epidemiológico favorável. Colocou que a interpretação que se deve conferir a tal dispositivo é a de
que as aulas presenciais retomarão em 01/02/201, sendo que somente na hipótese de não haver
condições epidemiológicas favoráveis é que as atividades presenciais não serão retomadas na
mencionada data.

Ato continuo passou a questionar aos Representantes da SEEC quanto ao
cumprimento das obrigações contempladas nas Cláusulas abaixo elencadas e pendentes de
informações quanto ao seu cumprimento, conforme termo de reunião datado de 24/11/2020:

Clausula Primeira: Parágrafos Segundo (nota técnica aproveitamento das aulas
televisionadas), Terceiro (suporte pedagógico para aulas televisionadas) e Quarto (busca ativa
dos alunos que não participaram das atividades não presenciais):
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A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar informou que as orientações sobre as
aulas televisionadas já estão no Sigeduc e que já foi informado as regionais que foi criado um
modulo dentro do Sigeduc para armazenamento das aulas televisionadas, as quais ficarão
disponíveis para professores e alunos.

Pontuou que a Nota Técnica para aproveitamento das aulas televisionadas está em
fase de finalização e que até o dia 11/12/2020 será publicada a referida Nota Técnica e enviada a 78a
PJ de Natal.

Cláusula Segunda (oferta das aulas televisionadas em 2021 e nota técnica
quanto ao planejamento das atividades escolares não presenciais para fins de cumprimento da
carga horária do ano letivo de 2020, objetivos de aprendizagem de cada etapa da educação
básica, dentre outros):

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação asseverou
que já estão sendo realizadas tratativas com a SEPLAN voltadas a renovação do contrato com a
empresa de televisão para a continuidade da transmissão de aulas televisionadas no ano de 2021.
Asseverou que, todavia, a SEEC aguarda posicionamento da SEPLAN sobre a existência de
orçamento que permita a renovação desse contrato. Noticiou que na próxima reunido agendada
inicialmente para o dia 13/01/2021 a Secretaria se posicionará a respeito da continuidade dessas
aulas televisionadas no ano vindouro.

No respeitante a elaboração de Orientações Técnicas em relação a oferta ds
atividades escolares não presenciais cada etapa da educação básica para integralizar a carga horária
do ano letivo de 2020, dentre outros assuntos, que deveria ter sido entregue a esta PJ até o dia
07/12/2020, conforme termo de reunido datado de 24/11/2020, a Coordenadora da CODESE
colocou que está elaborando a sistematização desse documento (Nota Técnica - "Orientações
Complementares") e que discutirá o teor final desse documentocom as DIRECS, de modo que
remeterá a sua versão final a este Órgão Ministerial até o dia 18/12/2020.

Asseverou que as Subcoordenadorias de ensino já realizaram várias reuniões
repassando orientações sobre os assuntos constantes no parágrafo único da Cláusula Segunda.

Quanto ao Trabalho de Busca ativa com os alunos se já foi expedida nota técnica
orientadora para todas as Regionais e escolas disciplinando como deve ser feito esse trabalho de
busca ativa, conforme noticiado na reunião do dia 24/11/2020 pela Coordenadora da CODESE, a
Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação informou que foi elaborada
uma Nota Técnica dispondo sobre as orientações (passo a passo) as Regionais e Escolas quanto às
medidas a serem adotadas para a realização do trabalho de busca ativa. Asseverou que encaminhará
a esta PJ, por e-mail, o referido documento ainda nesta data.

Cláusula Terceira (oferta de acompanhamento pedagógico presencial após 15
dias do recebimento do recursos do PDDE/Emergencial):

No respeitante a apresentação de Planilha quanto as Escolas que já iniciaram ou que
já estão aptas a iniciar acompanhamento pedagógico presencial para os alunos do Tan° e 3'ano do
ensino médio:

O Subsecretário informou que neste momento não dispõe de tal planilha, de modo
que não tem essas informações.
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A Secretária Adjunta asseverou que a SEEC expediu comunicado para que as escolas
encaminhem o plano de atividades presenciais que serão ofertadas neste ano e que algumas
unidades de ensino já encaminharam esse Plano quanto a maneira que realizarão esse
acompanhamento pedagógico presencial aos alunos do 9° ano do ensino fundamental e do 3°ano do
ensino médio.

A Coordenadora da CORE pontou que solicitará às DIRECs que prestem
informações sobre a oferta dessa atividade presencial (acompanhamento pedagógico para os alunos
dos citados anos do ensino fundamental e médio) e que, posteriormente, será encaminhada planilha
das escolas que estão ofertando atividades pedagógicas presenciais aos alunos do 9° ano e do 3° ano
do ensino médio.

Em relação a apresentação de Planilha das Escolas que já receberam recursos do
PDDE Emergencial em novembro/2020, visto que foi informado na reunido do dia 24-11-2020 pelo
Subsecretário que algumas escolas já receberam em 06/11/2020, recursos do PDDE Emergencial:

O Subsecretário informou que neste momento não dispõe de tal planilha. Colocou
que diretores de várias escolas da região oeste e do Seridó estão preocupados com a retomada do
trabalho presencial nas Escolas diante do avanço da Covid-19 no Estado, argumentando que tem
aumentado o número de casos de pessoas testadas positivamente para a doença.

Cláusula Quarta (reforma das Escolas até 20/01/2020):

No respeitante ao inicio das reformas nas estruturas prediais das Escolas, conforme
OS dois documentos já elaborados pela SEEC quais sejam "Protocolo de Segurança de Infraestrutura
Escolar — Pandemia COVID 19 — Retomada das Aulas Presenciais e o memorial descritivo (EPI e
insumos):

O Subscretdrio informou que realizará reunido no dia 11/12/2020 com os Diretores
das 16 DIREC a fim de reforçar que devem informar as Escolas de suas respectivas circunscrições
clue as mesmas devem organizar com recursos do PDDE e PAGUE a estrutura predial, bem como
adquirir os insumos sanitários necessários ao atendimento das exigências definidas no Documento
Potiguar — Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipal
de ensino do RN, como também no Protocolo de Segurança de Infraestrutura Escolar — Pandemia
COVID 19 — Retomada das Aulas Presenciais e o memorial descritivo elaborados pela SEEC.

Cláusula Sexta (conclusão do diagnóstico da comunidade até 18/12/2020):

No respeitante a publicação de Portaria até o dia 01/12/2020 pelo Secretário de
Educação quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao Diagnóstico da
Comunidade Escolar pelos professores, funcionários das Escolas Estaduais, conforme informado na
reunido do dia 24/11/2020 e aplicação do questionário pelo Google Forms respeitante ao
Diagnóstico da Comunidade Escolar:

O Subsecretário informou que os formulários preliminares foram
revisados/reformulados para alcançar alunos e professores e que estão atualmente com a área de
tecnologia da SEEC para finalização, de forma que ainda pendentes de aplicação. Colocou que napróxima semana sera finalizado esse questionário e que sera. editada Portaria até o dia 18/12/2020para publicação quanto a necessidade de ser respondido esse questionário.

Cláusula Sétima (conclusão até 30/11/2020 do levantamento de professores que
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integram o grupo de risco):

O Subsecretário informou que o questionário que está para ser finalizado em relação
ao Diagnóstico da Comunidade Escolar contemplará a identificação dos professores que integram o
grupo de risco. Pontuou que o questionário em comento poderá ser a principio acessado e
respondido pelo Google Form Sigeduc e e-mail.

Informou que, a principio, o questionário ficará disponível para preenchimento pelo
prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas e que a consolidação dos dados pode ser feita em prazo
curto, uma vez que as informações são coletadas do próprio sistema.

Cláusula Oitava (conclusão até 25/01/2021 da contratação temporária de
professores e profissionais de apoio para substituir profissionais que não possam retornar ao
trabalho presencial):

A Secretária Adjunta informou que não iniciou ainda as discussões a respeito da
deflagração desse processo seletivo para contratação temporária.

Noticiou que a SEEC dará prioridade as discussões a respeito dessa contratação
temporária com a COAPRH e que no dia 14/12/2020 será realizada reunido para tratar do assunto.

Cláusula Nona  ( inserção do prazo dos Relatórios Parcial e Final das atividades
escolares não presenciais na Portaria respeitante ao calendário escolar 2020/2021):

A Secretaria Adjunta comunicou que houve a devida inclusão desses prazos na
Portaria n. 471/2020.

Cláusula Décima ( Inserção na Portaria do Calendário escolar 2020/2021 do
período da Semana Pedagógica de 2021):

A Secretaria Adjunta comunicou que houve a devisa inclusão desses período na
Portaria n. 471/2020.

2021/2021:
Cláusula Décima Primeira (Publicação da Portaria do Calendário Escolar

A Secretaria Adjunta comunicou que foi publicada a Portaria 471/2020 que disciplinao calendário escolar 2020/2021.

Cláusulas Décima Segunda e Décima Quarta (retomada das aulas presenciaisem 01/02/2021 e as escolas prontas em termos de estrutura fisica e material a partir de20/01/2021)

Quanto a aquisição de insumos ou adequações na estrutura fisica predial por partedas Escolas Estaduais, notadamente, as que já receberam em novembro/2020 recursos do
PDDE/Emergencial:

O Subsecretário informou, especificamente em relação as escolas da 10' DIREC, queobteve informações junto à diretora da citada DIREC, que as unidades da referida DIREC já
providenciaram a aquisição de insumos ou adequações na estrutura fisica predial, dispondo deestruturas que atendem aos protocolos de segurança, estando em consonância com o que dispõe o
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Documento Potiguar.

Asseverou que não foi realizada a reunião prevista para o dia 04/12/2020 com as
DIRECS para tratar da preparação das escolas do ponto de vista da aquisição de insumos e
adequação da estrutura fisica para se que estejam aptas a retomada das atividades presenciais, ou
seja, para que adquiram os insumos e realizem as adequações pertinentes nas estruturas que se
fizerem necessárias para que as unidades de ensino atendam aos Protocolos Sanitários (Protocolo e
Manual Descritivo).

Noticiou que no dia 11/12/2020 será realizada a supracitada reunido para fins de a
SEEC repassar às DIRECS orientações quanto ao Protocolo de retomada das aulas presenciais a
serem elaborados por cada escola e ao Memorial Descritivo, bem como no intuito de a SEEC
repassar às DIRECS orientações quanto à possibilidade de aquisição, por parte das escolas, de
insumos com os recursos do PDDE recebidos.

No tocante ao repasse dos recursos do PAGUE Emergencial com previsão conforme
reunido do dia 24/11/2020 para 04/12/2020, a fim das Escolas realizarem a aquisição dos recursos
materiais, como também as reformas/adequações na estrutura predial necessários ao atendimento do
protocolo de biossegurança:

O Subsecretário informou que ainda não foi feito o repasse desses recursos e que não
há previsão para essa transferência. Asseverou que a definição de uma data para a realização desse
repasse depende da secretaria de planejamento.

No respeitante a Organização do Transporte Escolar para 2021:

A Coordenadora da CORE informou que está em curso a prestação de contas por
parte dos Municípios/ pagamento por parte do Estado em relação ao PETERN (Programa Estadual
de Transporte Escolar do Rio Grande do Norte) do corrente ano bem como que a edição da Portaria
disciplinando o transporte escolar no ano de 2021 depende da referida prestação de contas.

Ressaltou, ainda, que é preciso que os Municípios façam adesão ao PETERN e que
essa adesão é anual, de modo que será negociado com as Prefeituras a adesão das mesmas ao citado
Programa no inicio do ano de 2021.

Cláusula Décima Terceira (elaboração das Escolas dos respectivos protocolos e
expedição de Nota disciplinando prazos e fluxos para o envio dos protocolos):

Quanto a publicação da Nota Técnica prevista para o dia 04/12/2020 disciplinando os
prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de retomada de atividades escolares presenciais
pelas Escolas da rede estadual, conforme informado na reunido do dia 24/1 1/2020:

O Subsecretário informou que send emitida Resolução para atendimento do pactuadono Parágrafo Único da Cláusula Décima Terceira do Acordo firmado.

A Secretária Adjunta colocou que a SEEC priorizard a elaboração dessa Resolução.

O Subsecretário colocou que pretende que essa Resolução seja publicada no dia18/12/2020. Esclareceu não foram realizadas as reuniões com as DIRECS e Escolas integrantes
dessas DIRECS a partir do dia 04/12/2020 com a finalidade de orientar e divulgar os documentos
Protocolo de Segurança da Infraestrutura escolar e o memorial descrito elaborados pela SEEC para
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que as Escolas comecem a elaborar seus protocolos de retomada, como também para informar
nessas reuniões as Escolas que as mesmas deverão com os recursos do PDDE Emergencial e
PAGUE adquirirem os insumos necessários e adequar a estrutura da Escola, nos termos do
Protocolo de Segurança da Infraestrutura escolar e o memorial descrito elaborado pela SEEC,
segundo informado na reunião do dia 24/11/2020, mas que essa reunião ocorrerá no dia 11/12/2020.

Cláusula Décima Quinta (apresentação dos protocolos das Escolas até
20/01/2021 as comunidades escolares):

No respeitante se as Escolas já começaram a elaborar seus protocolos para que sejam
apresentados as respectivas comunidades escolares até 20/01/2020:

O Subsecretário informou que no dia 11/12/2020 será realizada reunião com as
DIRECS para tratar da preparação das escolas do ponto de vista da aquisição de insumos e
adequação da estrutura física para se que estejam aptas a retomada das atividades presenciais, ou
seja, para que adquiram os insumos e realizem as adequações pertinentes nas estruturas que se
fizerem necessárias para que as unidades de ensino atendam aos Protocolos Sanitários (Protocolo e
Manual Descritivo).

Noticiou que por ocasião da supracitada reunido a SEEC it'd repassar às DIRECS
orientações quanto ao Protocolo de retomada das aulas presenciais a serem elaborados por cada
escola e também acerca do Memorial Descritivo, bem como que SEEC orientará as DIRECS
orientações quanto à possibilidade de aquisição, por parte das escolas, de insumos com os recursos
do PDDE recebidos.

Cláusula Décima Sexta (a partir de 11/01/2021 oferecer aplicação de testes para
professores e demais servidores das Escolas com sintomas)

No referente a reunido com a SESAP para definir as medidas necessárias para
garantir o cumprimento da cláusula em questão, com também para expedição de Nota Técnica
Conjunta entre as Secretarias de Educação e Saúde sobre a realização de testagem para os
professores, conforme compromisso assumido na reunido do dia 24/11/2020:

O Subsecretário informou que foi discutido com a Secretaria de Saúde essa questão,
concluindo-se pela pertinência da expedição de Comunicado interno da SEEC contendo orientações
quanto ao procedimento a ser observado para realização de testagem para os professores, servidores
e colaboradores e que esse documento está em fase de elaboração.

Cláusula Décima Sétima  ( realização de acolhimento emocional nos primeiros
quinze dias de aulas presenciais):

Em relação a deflagração de processo de contratação temporária de Psicólogos,
conforme noticiado na reunião do dia 24/11/2020:

O Subsecretário noticiou que foi feito Termo de Referência e Justificativa para a
contratação de empresa que oferte suporte psicológico e que o citado termo de referência está em
fase de finalização, aguardando-se a descentralização de recursos junto a SEPLAN para que seja
deflagrado o procedimento licitatório.

Cláusula Vigésima  ( oferta de programas de recuperação de aprendizagem)

No respeitante a oferta de programas de recuperação de aprendizagem:
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A Secretária Adjunta colocou que todas essas orientações dependem de planejamento
junto as escolas. Asseverou que a construção desses programas serão discutidos com as unidades de
ensino e que aoferta desses programas de recuperação de aprendizagem também serão abordados na
jornada pedagógica a ser realizada no ano de 2021, onde as Escolas devem realizar planejamento
das atividades pedagógicas que serão ofertadas no ano vindouro.

Cláusula Vigésima Primeira (Trabalho de busca ativa dos alunos que não
retornaram as atividades presenciais):

A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar informou que, quanto ao trabalho de
busca ativa com os alunos se já foi expedida nota técnica orientadora para todas as Regionais e
escolas disciplinando como deve ser feito esse trabalho de busca ativa. Asseverou que encaminhará
a esta PJ, por e-mail, o referido documento nesta data.

Cláusula Vigésima Segunda (abertura das Escolas para trabalho presencial
pedagógico e administrativo a partir de 17/11/2020):

Quanto ao comunicado as escolas subscrito pelo Secretário de Educação orientando a
respeito da necessidade de estarem abertas semanalmente das 08:00 às 14:00, em cumprimento a
essa Cláusula, conforme noticiado pelo Subsecretário na reunido do dia 24/11/2020:

O Subsecretário informou que foi emitido um Comunicado (Comunicado n° 03),
subscrito pela Comissão de Retomada da Jornada Presencial de Trabalho, reproduzindo o texto da
cláusula décima segunda, orientando a escola a abrirem os setores administrativos e pedagógicos de
segunda a sexta feira, das 08:00h as 14:00h, em cumprimento ao acordo firmado. Tal comunicado
foi enviado, por meio de um Processo gerado no Sistema SEI, às DIRECS, que por sua vez,
repassaram, por e-mail, As escolas de suas respectivas circunscrições.

Cláusula Vigésima Terceira (aditamento dos contratos de transporte escolar
para disponibilização nos sábados, contraturno, feriados):

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação colocouque a Portaria que será editada regulamentando o PETERN no ano de 2021 contemplará tanto a
necessidade da observância das exigências sanitárias como também o incremento do valor
repassado aos municípios para a disponibilização de transporte escolar aos sábados, em feriados eno contraturno escolar.

31/12/2020):
Cláusula Vigésima Quarta (entrega dos kits alimentares até 30/11/2020 e

Em relação a conclusão da entrega do 2° Kit alimentar até o dia 30/11/2020:
A Subcoordenadora da SUASE Josélia asseverou que as 15 DIRECS estão quasefinalizando a entrega desses kits, restando pendente as entregas desse kit apenas as escolas da PDIREC ( Município Natal), com inicio de previsão de entrega em janeiro de 2021. Entretanto,ressaltou que as escolas dessa P DIREC já estão recebendo o 3° kit (kit verde), diante do retardo daentrega desse 2° kit nas Escolas situadas em Natal. Colocou que a entrega do 2° kit para as escolasde Natal será finalizada somente em janeiro de 2021 em razão da grande quantidade de alunos, dadificuldade de armazenamento de dois kits ao mesmo tempo nas escolas e da dificuldade de (i'L

Número do Procedimento: 302323460000302202041
Documento nº 908819 assinado eletronicamente por ADRIANA SELVA SUBTIL MESQUITA
na função de ASSESSOR JURIDICO MINISTERIAL em 16/12/2020 08:23:12
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº 4ff3a908819. Pág.7

Num. 66515490 - Pág. 7

Num. 10249577 - Pág. 39Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



logística das empresas fornecedoras para realizar a entrega desses gêneros alimentícios em centenas
de Escolas no referido Município e ainda distante umas das outras.

No que diz respeito a entrega do 3° Kit Alimentar em dezembro, notadamente, se
iniciou a sua entrega pelos Municípios que integram a la DIREC e 3' DIREC, a Subcoordenadora
esclareceu que o 3° kit já começou a ser enregue nas 12a e na 16a e 10a e que as demais DIRECs
iniciarão a entrega desse kit no dia 14/12/2020, com término no dia 22/12/020. Colocou que a
entrega do 3° kit para as escolas da ia DIREC está prevista para começar no dia 14/12/2020 e
acredita que até o dia 22/12/2020 finalizam a entrega do 3° kit e que o encerramento do 2° kit em
Natal s6 se dará em janeiro/2021.

Quanto a incrementação do valor calórico do 30 kit:

A Sra Josélia informou que houve a melhoria da qualidade do 3° Kit para o
incremento do valor calórico do mesmo e que o referido kit contém tubérculos, frutas, verduras
hortaliças e polpa de fruta.

Uma vez prestadas as informações pertinentes, restaram ajustados os seguintes
encaminhamentos:

a) a SEEC encaminhará a esta PJ para o e-mail 78pmj.natal(&,mprn.mp.br até o
dia 11/12/2020: 

1 - Orientações Técnicas quanto ao aproveitamento da oferta da atividade escolar
não presencial televisionada com as outras atividades escolares já ofertadas (Parágrafo Segundo da
Cláusula Primeira);

b) a SEEC encaminhará a esta PJ para o e-mail 78pmj.natalmprn.mp.br até
o dia 16/12/2020: 

1- Planilha quanto as Escolas que já iniciaram ou que já estão aptas a iniciar
acompanhamento pedagógico presencial para os alunos do 9°ano e 3°ano do ensino médio(Cláusula
Terceira);

2 - Planilha das Escolas que já receberam recursos do PDDE Emergencial em
novembro/2020, visto que foi informado na reunião do dia 24-11-2020 pelo Subsecretário que
algumas escolas já receberam em 06/11/2020, recursos do PDDE Emergencial (Cláusula Terceira);

3- Uma via do Comunicado n° 03 encaminhado as Escolas quanto a abertura das
Escolas de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, para trabalho administrativo e pedagógico, para o
e-mail da 78 PJ (Cláusula Vigésima Segunda);

4- Planilha das escolas que estão abertas para atender à comunidade das 08:00h as
14:00h, conforme Comunicado n° 03 da SEEC (Cláusula Vigésima Segunda);

5- Portaria expedida pelo Secretário de Educação quanto a necessidade de ser
respondido o questionário respeitante ao Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e
funcionários das Escolas Estaduais (Cláusula Sexta);

c) A SEEC publicará até o dia 18/12/2020: 

1- Resolução dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de
retomada de atividades escolares presenciais pelas Escolas da rede estadual;
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2 - Portaria quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao
Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e funcionários das Escolas Estaduais até o
dia 18/12/2020 (Cláusula Sexta);

d) A SEEC encaminhará a esta PJ para o e-mail 78pmj.natal(&,mprn.mp.br até
o dia 18/12/2020: 

1 - informações quanto ao andamento da elaboração e publicação de edital de
processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários para substituir os
professores efetivos que integram o grupo de risco (Cláusula Oitava);

2- Resolução dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de
retomada de atividades escolares presenciais pelas Escolas da rede estadual, enviando uma via esta
PJ (Cláusula Décima Terceira);

3- Portaria quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao
Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e funcionários das Escolas Estaduais até o
dia 18/12/2020 (Cláusula Sexta);

4 - Comunicado interno da SEEC sobre a realização de testagem para os professores,
servidores e colaboradores (Cláusula Décima Sexta);

5- Nota técnica (Orientações Técnicas) quanto ao planejamento das atividades
escolares não presenciais para fins de cumprimento da carga horária do ano letivo de 2020,
objetivos de aprendizagem de cada etapa da educação básica a serem alcançados(Parágrafo enico
da Cláusula Segunda).

e) A SEEC se posicionará na próxima reunião, a ser realizada a principio no dia
13/01/2021, sobre a renovação do contrato com a empresa para a continuidade da transmissão
das aulas televisionadas no ano de 2021 (Caput da Cláusula Segunda); 

f) aprazamento de reunião para o dia 13/01/2021 (quarta-feira), As 14h, na sede
da SEEC, a ser confirmada pela Secretária Adjunta de Educação mediante contato telefônico
mantido com a titular da 78' PJ de Natal, para dar continuidade ao monitoramento do cumprimento
das obrigações contempladas no Termo de Acordo Extrajudicial.

Ao final, realizou-se os agradecimentos aos participantes e, nada mais havendo a
discutir, foi encerrada a reunido às 17h3Omin, lavrando-se o presente termo.

Isabelita Garcia G mes Neto Rosas
Promotora d Justiça

Cláudia Carvalho Queiroz
Defensora Pública
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
78 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL/RN

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep 59064-160, Natal/RN
Telefone(s): (84)99604-5812

TERMO DE REUNIÃO

Aos 20 (vinte) dias do mês de Janeiro de 2021, ás 14h, na sede da SEEC,
reuniram-se a Dra Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, 78a Promotora de Justiça da
Comarca de Natal, a Dra. Cláudia Carvalho Queiroz, Defensora Pública Estadual, o
Senhor Getúlio Marques Ferreira, Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do
Esporte e do Lazer do RN, a Senhora Márcia Maria Gurgel Ribeiro, Secretária Adjunta da
Secretaria de Estado da Educação da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN, a Senhora
Glaucione Pinheiro Andrade, Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da
Educação; a Senhora Magnália Margarida dos Santos Morais, Coordenadora de brgãos
Regionais de Educação, a Senhora Ana Maria Moraes Costa, Chefe de Gabinete da
SEEC, o Senhor Marcos Lael de Oliveira Andrade, Subsecretário de Educação, o Senhor
Raimundo Nonato Alves, Assistente Técnico da Assessoria Jurídica da SEEC, e a
Senhora Mayara Fyama Melo Ferreira, assessora técnica do Gabinete Civil do Estado, a
Sra. Ana Paula Oliveira Flor, Coordenadora do Grupo de Processamento de Dados da
SEE e a Sra Vanda Maria Pereira da Silva, Subcoordenadora da SOINSPE, com a
finalidade de acompanhar o cumprimento das obrigações contempladas no Termo de
Acordo Extrajudicial formalizado em 23/11/2020 entre o Ministério Público Estadual,
Defensoria Pública Estadual e Estado do Rio Grande do Norte, através da SEEC, nos
autos dos Procedimentos Administrativos n. 30.23.2346.0000302/2020-41 e
31.23.2346.0000218/2020-61.

Aberta a reunião, a Promotora de Justiça Isabelita Garcia ressaltou aos
representantes da SEEC que não foram enviados, conforme ajustado na reunião do dia
09/12/2020, os seguintes documentos, como também prestadas as seguintes
informações:

a) prazo para envio até 11/12/2020: Orientações Técnicas quanto ao
aproveitamento da oferta da atividade escolar não presencial televisionada com as outras
atividades escolares já ofertadas;

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação
afirmou que as orientações técnicas que contempla também essa questão foram
encaminhadas em 20/12/2020 para todas as escolas da rede estadual e que tais
orientações abrangem, inclusive, o cômputo das aulas televisionadas, como também de
outras ativida es escolares remotas realizadas na carga horária.
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Asseverou que foi elaborada planilha de controle para computar a carga
horária dos diversos componentes curriculares em relação a cada turma e nível de ensino
da educação básica.

Pontuou que tanto a sobredita planilha quanto as Orientações Técnicas
previstas no parágrafo segundo da cláusula primeira foram encaminhadas, por e-mail, a
78a PmJ nesta data.

Em relação ao aproveitamento das aulas televisionadas, informou que
também foi inserida uma Nota Informativa no Sigeduc sobre a utilização das videoaulas
no planejamento dos professores e que essa Nota Informativa será remetida a Promotoria
de Justiça até o dia 22/01/2021.

b) Planilha quanto as Escolas que já iniciaram ou que já estariam aptas a
iniciar no ano de 2020 acompanhamento pedagógico presencial para os alunos do 9°ano
e 3°ano do ensino médio(Cláusula Terceira): prazo para envio 16/12/2020.

A Coordenadora de Órgãos Regionais de Educação informou que
encaminhou as planilhas em questão para o e-mail da 78a PmJ, em 07 de janeiro de
2021.

c) Planilha das Escolas que já receberam recursos do PDDE Emergencial
em novembro/2020 (Cláusula Terceira): prazo para envio até 16/12/2020:

O Subsecretário de Educação afirmou que a Planilha das Escolas que já
receberam recursos do PDDE Emergencial está pronta, informando que remeterá tal
documento a 78a PmJ em  22/01/2021.

d) Planilha das Escolas que estão abertas para atender à comunidade das
08h ás 14h, conforme comunicado n. 03 da SEEC (Cláusula Vigésima Segunda): prazo
até 16/12/2020:

A Coordenadora de Órgãos Regionais de Educação informou que
encaminhou a planilha em questão para o e-mail da 78a PmJ, em 07 de janeiro de 2021.

e) Nota técnica (Orientações Técnicas) quanto ao planejamento das
atividades escolares não presenciais para fins de cumprimento da carga horária do ano
letivo de 2020, objetivos de aprendizagem de cada etapa da educação básica a serem
alcançados(Parágrafo único da Cláusula Segunda): prazo para envio até 18/12/2020.

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação
afirmou que em 20/12/2020 foram encaminhadas orientações técnicas para todas as
escolas da rede estadual e que tais orientações abrangem, inclusive, o planejamento das
atividades escolares não presenciais para fins de cumprimento da carga horária do ano
letivo de 2020 e os objetivos de aprendizagem de cada etapa da educação básica a
serem alcançados.

Afirmou que tais orientações foram encaminhadas em 20/12/2020 para )"
todas as escolas9.a rede estadual e que tais orientações abrangem, inclu lye, as aulas
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televisionadas, como também de outras atividades escolares remotas realizadas para fins
de cumprimento da carga horária.

Pontuou que essas Orientações Técnicas foram encaminhadas, por e-mail, a
78a PmJ nesta data.

f) Portaria quanto a necessidade de ser respondido o questionário
respeitante ao Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e funcionários das
Escolas Estaduais (Cláusula Sexta): prazo para envio até 18/12/2020.

O Subsecretário de Educação asseverou que foi aplicado o questionário,
mas que o Diagnóstico em comento ainda não foi finalizado pois está pendente a
tabulação dos dados constantes dos questionários respondidos.

O Secretário de Educação asseverou que, portanto, o Diagnóstico da
Comunidade Escolar não foi finalizado. Informou que não foi editada Portaria quanto a
necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao Diagnóstico da Comunidade
Escolar pelos professores e funcionários das Escolas Estaduais.

A Secretária Adjunta informou que 861 (oitocentos e sessenta e um)
profissionais (professores e servidores das escolas da rede estadual) responderam ao
questionário em comento, disponível no aplicativo. Pontuou que não tem informação de
quantos estudantes preencheram o questionário respeitante ao Diagnóstico da
Comunidade Escolar. informou que, conforme dados do Sigeduc, 1.716 (hum mil
setecentos e dezesseis) professores e servidores têm mais de 60 (sessenta) anos e que,
segundo dados obtidos com aplicação do questionário eletrônico, dos 861 (oitocentos e
sessenta e um) que responderam, 405 (quatrocentos e cinco) professores e servidores
possuem algum tipo de comorbidade.

A Coordenadora do Grupo de Processamento de Dados da SEEC asseverou
que o questionário do Diagnóstico da Comunidade escolar ficou disponível para
preenchimento no aplicativo a partir da última semana do mês de dezembro de 2020 e
que ainda se encontra disponível. Informou que o aplicativo vertente, no qual está o
questionário, não é destinado aos estudantes e que, portanto, o questionário vertente não
contempla os estudantes. Pontuou que na semana que vem estará disponível
questionário para preenchimento por parte dos estudantes.

A Defensora Pública presente destacou a necessidade de averiguar o
percentual de professores e servidores que responderam ao questionário vertente, tendo
o Secretário concordado e afirmado que será feito esse levantamento. Também foi
questionado qual número de professores do quadro de pessoal da SEEC, tendo sido
informado que são 16.852 professores e cerca de 6.000 servidores.

O Secretário de Educação afirmou que remeterá a 78a PmJ informações a
respeito de quantos profissionais, por categoria (servidores e/ou professores),
responderam o questionário, quantos tem comorbidade ou mais de 60 anos, dentre outras
informações relevantes para identificar quantos precisarão ser substituídos para a
realização de atividades escolares presenciais.

O assessor técnico da assessoria jurídica da SEEC afirmou que, caso o
número de pessoas que tenham preenchido o formulário tenha sido muito b ixo, pode ser
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emitido, pelo Secretário de Educação, memorando circular quanto à necessidade de ser
respondido o questionário respeitante ao Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos
professores e funcionários das Escolas Estaduais.

A Defensora Pública questionou o período de tempo de aplicação do
questionário, tendo a Coordenadora do GPD, Ana Paula, informou que o aplicativo foi
disponibilizado a partir da última semana de dezembro, mas que ainda se encontra
disponível. Informou ainda que o aplicativo será lançado, até 27 de janeiro de 2021, para
diagnóstico dos estudantes. Nesse ponto, Secretário de Educação relatou a dificuldade de
acesso dos alunos da rede estadual de ensino à internet e equipamentos de informática
para preenchimento de tal formulário/diagnóstico.

O Secretário de Educação afirmou que até o dia 22/01/2021 se posicionará
quanto ao prazo em que será concluído o Diagnóstico da Comunidade Escolar.

g) informações quanto ao processo seletivo simplificado para contratação de
professores temporários para substituir os professores efetivos que integram o grupo de
risco (Cláusula Oitava): prazo para envio até 18/12/202.

O Secretário de Educação afirmou que ainda não foi feito o processo
seletivo para contratação de professores temporários para substituir os professores
efetivos que integram o grupo de risco, não havendo previsão para a realização desse
processo seletivo, visto que a deflagração do mesmo depende da conclusão das
nomeações de professores efetivos contempladas no DOE do dia 31/12/2020, como
também da conclusão das contratações temporárias que, no momento, para a devida
finalização, depende de ser publicada no DOE a contratação (convocação) dos
candidatos aprovados no processo seletivo Edital 001/2019 com previsão de ocorrer
nesta data.

Afirmou que tanto os professores que ingressarão em decorrência de terem
sido convocados pelo concurso público quanto pela contratação temporária irão
responder ao questionário do Diagnóstico da Comunidade Escolar para fins de se definir o
número de professores que realmente integram o grupo de risco e precisarão ser
substituídos e, consequentemente, ser deflagrado esse processo.

h) Resolução dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação dos
protocolos de retomada de atividades escolares presenciais pelas Escolas da rede
estadual, enviando uma via esta PJ (Cláusula Décima Terceira): prazo para envio até
18/12/2020:

O Secretário de Educação informou que a Resolução dispondo sobre os
prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de retomada de atividades escolares
presenciais pelas Escolas da rede estadual ainda não foi concluída, estando ainda em
fase de finalização em virtude da necessidade de inserir no referido documento as
contribuições repassadas pelas DIRECS, acolhidas como pertinentes pela SEEC.

A Secretária Adjunta e o Subsecretário de Educação colocaram que foram
realizadas duas reuniões com representantes das DIRECS, oportunidade na qual o
Subsecretário de Educação apresentou o memorial descritivo e o Protocolo de Retomada
das Aulas Presenciais.

A Defe(..s/ ora Pública questionou se a Resolução em comento s rá publicada
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no Diário Oficial, tendo o Secretário respondido que será editada uma Nota Técnica
dispondo sobre a questão, a qual será divulgada internamente.

O Subsecretário de Educação informou que várias escolas já apresentaram
seus Protocolos de retomada das atividades presenciais, mas que não sabe precisar
quantas, das 592 (quinhentas e noventa e duas) escolas da rede estadual, estão aptas a
retornar tais atividades em 01/02/2021.

O Secretário de Educação afirmou que expedirá até o dia 22/01/2021, Nota
Técnica dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação, por parte das unidades de
ensino da rede estadual, dos respectivos protocolos de retomada de atividades escolares
presenciais.

i) Comunicado interno da SEEC sobre a realização de testagem para os
professores, servidores e colaboradores (Cláusula Décima Sexta): prazo para envio até
18/12/2020:

O Subsecretário informou que o comunicado interno da SEEC sobre a
realização de testagem para os professores, servidores e colaboradores ainda não foi
elaborado, afirmando que depende de orientações a serem repassadas pela SESAP para
a finalização de tal documento.

Asseverou que repassou à SESAP todas as informações solicitadas pela
referida Secretaria para que a mesma elabore nota técnica com orientações (presta as
devidas) quanto aos procedimentos a serem observados pelos servidores/professores
sobre a testagem e que a partir dessa resposta será finalizado o documento vertente.

O Secretário de Educação informou que até o dia 22/01/2021 prestará
informações a 78a PmJP sobre em que etapa se encontra a elaboração do Comunicado
interno da SEEC quanto a realização de testagem para os professores, servidores e
colaboradores.

Em continuidade à reunião, o Secretário de Educação informou que na data
de ontem, 19/01/2021, participou de reunião do Comitê de Especialistas da SESAP,
oportunidade na qual os representantes do citado Comitê não manifestaram
posicionamento sobre a retomada das atividades presenciais nas escolas da rede
estadual de ensino. Pontuou que, na ocasião, manifestou, como Secretário de Educação,
que a SEEC se prepara para a retomada segura de tais atividades na data de 01/02/2021,
conforme pactuado no Termo de Acordo Extrajudicial firmado com o Ministério Público e
Defensoria Pública.

Noticiou que até o dia 25/01/2021 haverá posicionamento do Comitê de
Especialistas da SESAP quanto a existência de cenário epidemiológico que permita ou
não a esse retorno, e que o Comitê expedirá recomendação sobre a questão.

Ressaltou que registrou a necessidade do Comitê indicar alguns parâmetros
temporais, taxa de transmissibilidade, número de leitos disponíveis para tratamento de
COVID para verificação da pertinência ou não da retomada das atividades presenciais.

Salientou que o Governo do Estado está se preparando para retomar as
atividades presenciais nas unidades de ensino do Estado em 01/02/2021.
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Asseverou que, de forma pontual, algumas escolas não terão condições de
retomar essas atividades presenciais em virtude de não estarem preparadas em
decorrência de pendências relacionadas a falta de estrutura predial e sanitária
adequadas.

Colocou que encaminhou documento formal ao Comitê de Especialistas da
SESAP solicitando posicionamento quanto a possibilidade da retomada das aulas
presenciais em 01/02/2021.

Informou que, mesmo em relação as escolas que não conseguiram receber
recursos do PDDE Emergencial em virtude de pendências da atualização da titularidade
da conta bancaria da Caixa Escolar em relação aos novos Diretores eleitos no ano de
2019 e de apresentação de prestação de contas resultantes das dificuldades que os
novos Diretores tiveram junto a Banco do Brasil e Cartórios em razão da pandemia para
se cadastrarem como Responsáveis legais aptos a movimentarem os recursos das
Caixas Escolares, a SEEC pretende empreender todos os esforços para que essas
pendências sejam solucionadas.

O Secretario de Educação afirmou que todas as escolas que estiverem
devidamente preparadas retomarão as atividades presenciais em 01/02/2021.

A Defensora Pública questionou se a SEEC dispõe de levantamento a
respeito de quais escolas já estão preparadas para o retorno dessas atividades, tendo o
Secretário informado não dispor de informações oficiais a esse respeito, mas que esta em
andamento a elaboração de planilha dessas escolas, a qual deverá ser finalizada na
próxima semana.

Ato continuo passou a questionar aos Representantes da SEEC quanto ao
cumprimento das obrigações contempladas nas Cláusulas abaixo elencadas e pendentes
de informações quanto ao seu integral cumprimento, conforme termo de reunião datado
de 09/12/2020:

Cláusula Primeira: Parágrafos Segundo (nota técnica aproveitamento
das aulas televisionadas), Terceiro (suporte pedagógico para aulas televisionadas)
e Quarto (trabalho de busca ativa escolar):

Em relação a Nota Orientadora sobre o aproveitamento da oferta da
atividade escolar não presencial televisionada com as outras já ofertadas, a
Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação afirmou que as
orientações técnicas sobre essa questão foram encaminhadas em 20/12/2020 para todas
as escolas da rede estadual e que tais orientações abrangem, inclusive, o cômputo das
aulas televisionadas na carga horária.

Em relação as aulas televisionadas, informou que também foi inserida uma
Nota no Sigeduc sobre a utilização das videoaulas no planejamento dos professores e
que essa Nota sera remetida a Promotoria de Justiça até o dia  22/01/2021.

No respeitante as Orientações Técnicas foram encaminhadas, por e-mail, a
78a PmJ nesta data.

No respeitante ,a forma que se dará a oferta do suporte pedagógico aos
alunos para aproveitam to das aulas televisionadas, f • i ressaltado pela Promotora
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de Justiça que o cumprimento dessa obrigação seria contemplado com a expedição
da mencionada Nota Orientadora, conforme fala da Coordenadora da CODESE na
reunião do dia 24/11/2020.

A Coordenadora da CODESE informou que esse acompanhamento/suporte
pedagógico aos discentes é feito pelo professor, orientado pelos assessores pedagógicos
das DRECS.

Quanto ao Trabalho de Busca ativa, foi questionado pela Representante do
MP se as escolas estão fazendo uso da plataforma da busca ativa escolar do UNICEF e
se foram cadastrados nessa plataforma professores como agentes comunitários(as) e
membros das equipes diretivas — diretor(a) de escola e/ou coordenador(a) pedagógico(a)
como técnicos(as) verificadores(as), e, ainda, quem está exercendo os papéis de
Supervisor Institucional e Coordenador Operacional, conforme fluxo definido no Manual
de Busca Ativa Escolar.

A Coordenadora da CORE informou que a plataforma ern apreço, embora
não tenha a adesão de todas as escolas, vem sendo utilizada por boa parte das unidades
da rede estadual de ensino e que já existem professores e coordenadores cadastrados
nessa plataforma como agentes comunitários e supervisores.

Asseverou que, na hipótese de ser detectada evasão escolar, é feito trabalho
de investigação das causas dessa evasão por parte dos coordenadores pedagógicos e
diretores das escolas e, posteriormente, realizados os respectivos estudos de caso para
regularização da situação, mediante o acionamento da rede, e que essas providências
vêm sendo adotada na maioria das unidades de ensino.

Informou que a servidora Roseilma Lima exerce o papei de Coordenador
Operacional e que a Coordenadora da CORE é a gestora política da plataforma.

Cláusula Segunda:  Caput e Parágrafo Primeiro (oferta das aulas
televisionadas em 2021 e nota técnica quanto ao planejamento das atividades
escolares não presenciais para fins de cumprimento da carga horária do ano letivo
de 2020, objetivos de aprendizagem de cada etapa da educação básica, dentre
outros):

Em relação a continuidade da oferta das aulas televisionadas no ano de
2021 mediante a renovação do contrato com a empresa de televisão contratada em 2020
para transmitir as aulas para os alunos da rede estadual de ensino, a Coordenadora da
CODESE informou que durante as duas primeiras semanas de janeiro foram transmitidos
aulões para os estudantes que irão fazer o ENEM. Asseverou quê, para os meses
subsequentes, a SEEC está fazendo a renovação dos termos de adesão para as
videoaulas para obter o termo de cessão de uso do conteúdo e continuar ofertando tais
atividades em 2021.

O Secretário de Educação informou que o contrato com a empresa que
transmite as aulas televisionadas está em vigor até o dia 04 de abril de 2021 e que pode
ser renovado por mais 06 (seis) meses. Esclareceu que, na realidade, não há na SEPLAN
qualquer processo em tramitação destinado à renovação do contrato existente com a
empresa de televisão. )\I
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A Coordenadora da CODESE informou que a partir de 01/02/2021 serão
transmitidas aulas televisionadas através do Programa "Vamos Aprender" e que, para
tanto, se faz necessária a renovação do Termo de Adesão com a Fundação Lemman,
estando esse processo de renovação em curso.

No respeitante à elaboração da Nota Técnica em relação a cada etapa da
educação básica sob a Coordenação da CODESE quanto ao aproveitamento das
atividades não presenciais para integralizar a carga horária do ano letivo de 2020, dentre
outros assuntos, a Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação
afirmou que as orientações técnicas sobre essa questão foram elaboradas e
encaminhadas em 20/12/2020 para todas as escolas da rede estadual. Pontuou que tais
orientações abrangem, inclusive, o cômputo das aulas televisionadas na carga horária,
bem como que foi elaborada planilha de controle para computar a carga horária dos
diversos componentes curriculares em relação a cada turma e nível de ensino da
educação básica.

Informou, ainda, que tanto a sobredita planilha de controle quanto as
Orientações Técnicas previstas no parágrafo segundo da cláusula primeira foram
encaminhadas, por e-mail, a 78a PmJ.

Cláusula Terceira (oferta de acompanhamento pedagógico presencial
para os alunos do 3° ano do ensino médio e 9° ano do ensino fundamental após 15
dias do recebimento dos recursos do PDDE/Emergencial):

Apresentação de Planilha quanto as Escolas que já iniciaram ou que já
estariam aptas a iniciar acompanhamento pedagógico presencial para os alunos do 9°ano
e 3°ano do ensino médio no ano de 2020:

A Coordenadora de Órgãos Regionais de Educação informou que
encaminhou as planilhas em questão para o e-mail da 78a PmJ, em 07 de janeiro de
2021.

Apresentação de Planilhas das Escolas que já receberam recursos do PDDE
Emergencial em novembro/2020:

O Subcretário da SEEC informou que encaminhará a esta Promotoria de
Justiça, até o dia 22/01/2021, Planilha das Escolas que já receberam recursos do PDDE
Emergencial em novembro/2020 (Cláusula Terceira).

Cláusula Quarta (reforma das Escolas até 20/01/2020):

Foi questionado se foi realizada a reunião prevista para o dia 11/12/2020
com os Diretores das 16 DIRECs, a fim de reforçar que devem informar as Escolas de
suas respectivas circunscrições que as mesmas devem organizar, com recursos do PDDE
e PAGUE, a estrutura predial, bem como adquirir os insumos sanitários necessários ao
atendimento das exigências definidas no Documento Potiguar — Diretrizes para
Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipal de ensino do RN,
como também no Protocolo de Segurança de Infraestrutura Escolar — Pandemia COVID
19 — Retomada das Aulas Presenciais e o memorial descritivo elaborados pela SEEC,
tendo o Subsecretário de Ed ação afirmado que tais reuniões foram realizadas.
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Foi questionado, ainda, se as Escolas já iniciaram as reformas em suas
estruturas prediais e a aquisição dos insumos sanitários exigidos, conforme os dois
documentos já elaborados pela SEEC, quais sejam, "Protocolo de Segurança de
lnfraestrutura Escolar — Pandemia COVID 19 — Retomada das Aulas Presenciais e o
memorial descritivo (EPI e insumos):

O Secretário de Educação informou que existem escolas em que as obras
de reforma ainda não foram concluídas, bem como que parte das unidades de ensino não
adquiriram os insumos sanitários. Ressaltou que, para a regularização de tais aspectos,
as escolas aguardam a liberação de recursos do PAGEXTRA e RECOVID que deverá
ocorrer até o dia 25/01/2021.Asseverou que neste momento não sabe precisar quantas
escolas estão preparadas para retomarem as atividades presenciais em 01/02/2021.
Externou que todos os esforços estão sendo empreendidos para que todas as Escolas da
rede estadual possam iniciar, presencialmente, as atividades em 01/02/2021, inclusive,
ressaltando que aquelas Escolas que tiverem dificuldades de adequar a estrutura predial
para atender as exigências sanitárias contarão com o suporte da empresa contratada pelo
SEEC para as obras de manutenção das Escolas.

O Subsecretário de Educação noticiou que está sendo elaborado sistema de
monitoramento de itens de adaptação e demais itens necessários para o atendimento das
exigências sanitárias em relação a cada escola da rede estadual, o qual ficará disponível
no Sigeduc, conforme documento entregue nesta reunião. Também restou informado que
a SEEC possui um estoque de máscaras produzidas pelo RN mais solidário e que, se
necessárias, serão distribuídas As escolas.

Restou ajustado que a SEEC remeterá a 78a PmJ e Defensoria Pública, até
o dia 29/01/2021, planilha indicando as escolas da rede estadual, por município, que
já estão em condições adequadas de acordo com as normas de biosseguranga de
serem abertas para as atividades presenciais do ponto de vista de estrutura predial
e de insumos sanitários.

18/12/2020):
Cláusula Sexta (conclusão do diagnóstico da comunidade até

Foi perguntado se houve a Publicação de Portaria, pelo Secretário de
Educação, quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao
Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores, funcionários das Escolas
Estaduais, conforme informado na reunião do dia 09/12/2020, assim como se já foi
aplicado o questionário pelo Google Forms respeitante ao Diagnóstico da Comunidade
Escolar:

O Secretário de Educação informou que não foi editada Portaria quanto a
necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao Diagnóstico da Comunidade
Escolar pelos professores e funcionários das Escolas Estaduais, bem como que ainda
não foi concluído o Diagnóstico da Comunidade Escolar.

Os representantes da SEEC informaram que foi aplicado o questionário.

A Coordenadora do Grupo de Processamento de Dados da SEEC asseverou
que o questionário do Diagnóstico da Comunidade escolar esta disponível para
preenchimento no aplicativo des e a última semana d• és de dezehnbro de 2020,
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ressaltando que o mesmo permanece disponível para preenchimento. Informou que o
aplicativo vertente, no qual está o questionário, não é destinado aos estudantes e que,
portanto, o questionário vertente não contempla os estudantes. Noticiou que a SEEC está
trabalhando a elaboração e aplicação do questionário voltado ao diagnóstico da
comunidade escolar em relação aos estudantes e que tal questionário deverá estar pronto
nos próximos dias.

O Secretário de Educação afirmou que remeterá a 78a PmJ informações a
respeito de quantos profissionais responderam, até o momento", o questionário
disponibilizado e o número de profissionais, dentre estes que responderam, que têm
comorbidade ou mais de 60 anos, dentre outras informações relevantes para identificar
quantos precisarão ser substituidos para a realização de atividades escolares presenciais.

O Secretário de Educação e o assessor técnico da assessoria jurídica da
SEEC afirmaram que, diante do baixo quantitativo de pessoas que preencheram o
formulário em comento, deverá ser emitido, pelo Secretário de Educação, memorando
circular quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao
Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e funcionários das Escolas
Estaduais.

O Secretário de Educação afirmou que até o dia 22/01/2021 se
posicionará quanto ao prazo em que será concluído o Diagnóstico da Comunidade
Escolar.

Cláusula Sétima (conclusão até 30/11/2020 do levantamento de
professores que integram o grupo de risco):

Foi questionado se já foi aplicado o questionário peio Google Forms
respeitante ao Diagnóstico da Comunidade Escolar, como também para identificar os
professores que integram o grupo de risco:

Os representantes da SEEC informaram que foi aplicado o questionário mas
que o número de professores que responderam o mesmo até o presente momento é
bastante baixo, de forma que ainda não foi concluído o levantamento do quantitativo de
professores que integram o grupo de risco.

O Secretário de Educação afirmou que remeterá a este Órgão Ministerial
informações a respeito de quantos profissionais responderam, até o momento, o
questionário disponibilizado e o número de profissionais, dentre estes que responderam,
que têm comorbidade ou mais de 60 anos, dentre outras informações relevantes para
identificar quantos precisarão ser substituidos para a realização de atividades escolares
presenciais.

Cláusula Oitava (conclusão até 25/01/2021 da contratação temporária
de professores e profissionais de apoio para substituir profissionais que não
possam retornar ao trabalho presencial):

Foi questionado se houve a reunião noticiada no dia 09/12/2020 com a
COAPRH e a atual situação do processo seletivo para tal desiderato, tendo o Secretário
de Educação esclarecido que ainda não foi deflagrad o processo, seletivo para
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contratação de professores temporários para substituir os professores efetivos que
integram o grupo de risco, não havendo previsão para a realização desse processo
seletivo, visto que a deflagração do mesmo depende da conclusão das nomeações de
professores efetivos contempladas no DOE do dia 31/12/2020, como também da
conclusão das contratações temporárias que no momento depende de publicação no
DOE do chamamento dos candidatos aprovados no processo seletivo Edital 001/2019.

O Secretário de Educação afirmou que tanto os professores que ingressarão
em decorrência de terem sido convocados pelo concurso público ou pela contratação
temporária responderão ao questionário do Diagnóstico da Comunidade Escolar para fins
de se definir o número de professores que realmente integram o grupo cie risco e que não
poderão retomar atividades presencialmente nas Escolas e por conseguinte precisará
serem substituidos. Esclareceu que após esses novos professores responderem o
questionário e serem lotados nas Escolas e ainda verificada a possibilidade de
professores efetivos assumirem horas suplementares é que sera possível quantificar o
número de professores que realmente precisarão ser contratados para realizarem
atividades escolar presencial.

Cláusulas Décima Segunda e Décima Quarta (retomada das aulas
presenciais em 01/02/2021 e as escolas prontas em termos de estrutura física e
material a partir de 20/01/2021).

Foi questionado quantas escolas já iniciaram a aquisição de insumos ou
adequações na estrutura física predial, tendo o Secretario e o Subsecretário de Educação
afirmado que, neste momento, não sabem informar o número de escolas que já iniciaram
a aquisição de insumos ou adequações na estrutura física predial. Asseveraram que
existem escolas em que as obras de reforma ainda não foram concluídas, bem como que
parte das unidades de ensino não adquiriram os insumos sanitários. Ressaltaram que,
para a regularização de tais aspectos, parte das escolas aguardam a liberação de
recursos do PAG extra que devera ocorrer até o dia 25/01/2021.

O Subsecretário de Educação noticiou que esta sendo elaborado sistema de
monitoramento de itens de adaptação e demais itens necessários para o atendimento das
exigências sanitárias em relação as escolas da rede estadual, o qual ficara disponível no
Sigeduc. Ressaltou que já foram prestadas todas as orientações técnicas necessárias aos
Diretores das Escolas quanto as medidas que devem ser adotadas para organizar a
estrutura predial de acordo com as normas de biossegurança como Iambém todos os
insumos sanitários que as Escolas devem dispor para a retomada presencial das aulas,
tendo para tanto sido elaborado um Protocolo para servir de subsidio para elaboração de
cada Protocolo de cada escola, como também um memorial descritivo dos insumos
sanitários que devem ser adquiridos pelas Escolas, os quais foram apresentados as
Escolas em reuniões realizadas nos meses de dezembro e neste mês de janeiro.

Restou ajustado que a SEEC remeterá a 78a PmJ, até o dia 29/01/2021,
planilha indicando as escolas da rede estadual, por município, que já estão em condições
de serem abertas para as atividades presenciais do ponto de vista de estrutura predial e
de insumos sanitários.

Foi questionado quantas Escolas da rede estadual estão nesta data prontas,
ou seja, com estrutura predial adequada, com os insumos sa litarios exigidos,
devidamente sinalizadas e protocolo de retomada co luido e divu gado junto a
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comunidade escola, para retomar as aulas presenciais previstas para iniciar no dia
01/02/202, tendo o Secretário de Educação afirmado não ter como precisar, neste
momento, quantas unidades de ensino estão aptas a esse retorno presencial. Afirmou que
tal informação sera encaminhada a este Orgão Ministerial até o dia 29/01/2021.

Foi também indagado se foi repassado recursos da Segunda Parcela do
PAGUE as Escolas, a fim das Escolas realizarem a aquisição dos recursos materiais,
como também as reformas/adequações na estrutura predial necessários ao atendimento
do protocolo de biossegurança:

O Secretário de Educação informou que ainda não foram transferidos
recursos do PAGExtra, os quais serão repassados as escolas até dia 25/01/2021.
Pontuou, ainda, que também serão repassados as escolas recursos do RECOVID.

Em relação as escolas que ainda não se encontram devidamente
estruturadas para fins de retomada das atividades escolares presenciais do ponto de vista
de estrutura física e insumos sanitários adequados, o Secretário de Educação ressaltou
que a SEEC está tomando todas as medidas necessárias para que essas unidades de
ensino estejam devidamente preparadas até o dia 29/01/2021.

Asseverou que a Secretaria de Educação não esta medindo esforços para
garantir que estas escolas estejam adequadas para a retomada das atividades
presenciais até o dia 29/01/2021, tendo informado, inclusive, que já acionou a empresa
Murano, que mantém contrato com o Estado para a realização de obras de manutenção
nas escolas da rede estadual, para se preparar para realizar obras de adequação física
nas escolas que necessitarem. Salientou que as escolas da rede pública estadual
retomarão as atividades presenciais em 01/02/2021, tal como ajustado no termo de
acordo firmado com o Ministério Públicoe Defensoria Pública.

Quanto a Organização do Transporte Escolar para 2021(paragrafo quinto da
cláusula décima segunda), foi esclarecido pelo Secretário de Educação que, conforme
tratativas com a UNDIME e Prefeituras, o transporte escolar sera viabilizado normalmente
pelas Prefeituras de acordo com as exigências sanitárias.

Cláusula Décima Terceira (elaboração das Escolas dos respectivos
protocolos e expedição de Nota disciplinando prazos e fluxos para o envio dos
protocolos):

No respeitante a publicação da Nota Técnica prevista para o dia 18/12/2020
disciplinando os prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de retomada de
atividades escolares presenciais pelas Escolas da rede estadual, conforme informado na
reunião do dia 09/12/2020, foi esclarecido pela SEEC:

O Secretário de Educação informou que a Resolução dispondo sobre os
prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de retomada de atividades escolares
presenciais pelas Escolas da rede estadual ainda não foi concluída, estando ainda em
fase de finalização em virtude da necessidade de inserir no referido documento as
contribuições repassadas pelas DIRECS nas reuniões realizadas em dezembro e janeiro,
acolhidas como pertinentes pela SEEC.

A Secretária Adjunta e o Subsecretário de Educação coloc ram que foram
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realizadas duas reuniões com representantes das DIRECS, oportunidade na qual o
Subsecretário de Educação apresentou o memorial descritivo e o Protocolo de Retomada
das Aulas Presenciais.

A Defensora Pública questionou se a Resolução em comento será publicada
no Diário Oficial, tendo o Secretário respondido que será editada uma Nota Técnica
dispondo sobre a questão, a qual será divulgada internamente.

O Secretário de Educação afirmou que expedirá até o dia 22/01/2021, Nota
Técnica dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação, por parte das unidades de
ensino da rede estadual, dos respectivos protocolos de retomada de atividades escolares
presenciais.

Em relação a realização das reuniões com as DIRECS e Escolas integrantes
dessas DIRECS previstas para o dia 11/12/2020, conforme consta no termo de reunião
datado de 09/12/2020, com a finalidade de orientar e divulgar os documentos Protocolo
de Segurança da lnfraestrutura escolar e o memorial descrito elaborados pela SEEC para
que as Escolas comecem a elaborar seus protocolos de retomada, como também para
informar nessas reuniões as Escolas que as mesmas deverão com os recursos do PDDE
Emergencial e PAGUE adquirirem os insumos necessários e adequar a estrutura da
Escola, nos termos do Protocolo de Segurança da Infraestrutura escolar e o memorial
descrito elaborado pela SEEC, foi pontuado que:

O Subsecretário de Educação afirmou que foram realizaaas duas reuniões
com representantes das 16 DIRECs para tal finalidade.

Foi questionado quantas Escolas já elaboraram os respectivos protocolos de
retomada das atividades escolares presenciais e remeteram para a SEEC, tendo o
Subsecretário de Educação informado que várias escolas já apresentaram seus
Protocolos de retomada das atividades presenciais, mas não sabe precisar no momento
esse quantitativo.

Cláusula Décima Quinta (apresentação dos protocolos das Escolas até
20/01/2021 as comunidades escolares):

Foi indagado se alguma Escola da rede estadual já apresentou a respectiva
comunidade escolar seu protocolo de retomada das atividades presenciais:

O Subsecretário de Educação informou que parte das escolas ainda não
finalizou seus respectivos protocolos, de modo que ainda pendentes de divulgação junto
As comunidades escolares. Entretanto, aquelas que já concluíram, como o Conselho
Escolar das Escolas tem representatividade de pais e alunos e a elaboração desse
documento perpassa necessariamente pelo Conselho Escolar, tais representações
tiveram acesso ao protocolo, de modo que a comunidade escolar teve acesso a esse
documento.

Cláusula Décima Sexta (a partir de 11/01/2021 oferecer aplicação de
testes para professores e demais servidores das Escolas com sintomas)

Foi questionado se foi expedido e divulgado comunicado interno contendo
orientações quanto ao procedimento a ser observado para realização de testagem para
os professores, servidores e colaboradores, conforme informado na reunião do dia
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09/12/2020:

O Subsecretário de Educação esclareceu que o comunicado interno da
SEEC sobre a realização de testagem para os professores, servidores e colaboradores
ainda não foi elaborado, afirmando que a conclusão de tal documento depende de
orientações a serem repassadas pela SESAP.

Asseverou que repassou a SESAP todas as informações solicitadas pela
referida Secretaria para que a mesma preste as devidas orientações a SEEC quanto aos
procedimentos a serem observados pelos servidores/professores sobre a testagem e que
conforme essas orientações sera finalizado o documento vertente pela SEEC para fins de
divulgação junto aos professores e servidores.

O Secretario de Educação informou que até o dia 22/01/2021 prestará
informações a 78a PmJP sobre em que etapa se encontra a elaboração do Comunicado
interno da SEEC quanto a realização de testagem para os professores, servidores e
colaboradores.

Cláusula Décima Sétima  (realização de acolhimento emocional nos
primeiros quinze dias de aulas presenciais):

Foi questionado qual a situação atual do processo de contratação temporária
para oferta de suporte psicológico, conforme noticiado na reunião do dia 24/11/2020 e
09/12/2020, que estava aguardando quando da última reunião em dezembro
posicionamento da SEPLAN:

O Secretario de Educação informou que irá realizar a contratação de 22
(vinte e dois) psicólogos utilizando-se de recursos do RECOVID.

O Subsecretário pontuou que ainda não foi deflagrado processo para a
contratação de tais profissionais e que, uma vez ocorrida a liberação de tal recurso,
prevista para o dia 25/01/2021, sera deflagrado processo para a contratação desses
profissionais.

Cláusula Vigésima  (oferta de programas de recuperação de
aprendizagem)

Foi questionado se a SEEC pretende expedir algum ato normativo
orientando as Escolas quanto a oferta de programas de recuperação de aprendizagem:

A Secretária de Educação Adjunta asseverou que, com base no quantitativo
de alunos que necessitem desses programas de recuperação de aprendizagem, serão
realizadas análises individuais da situação de cada aluno e elaborados os respectivos
planos de recuperação de aprendizagem.

A Coordenadora da CODESE asseverou que as escolas deverão emitir
relatórios quanto aos alunos que necessitarão desse reforço por não terem atingido as
competências e objetivos de aprendizagem e que a forma como se dará esse reforço
escolar com cada aluno dependera da analise da situação individual de cada discente.

O Secretário de Educação pontuou que o reforço ros alunos que
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necessitarem será realizado por meio dos recursos atualmente disponíveis (atividades
presenciais, televisionadas, pesquisa, dentre outras), sendo que cada escola definirá a
forma como será dado esse reforço.

A Secretária Adjunta afirmou que as DIRECS (por meio de seus
Coordenadores Pedagógicos e Assessores Pedagógicos) farão o monitoramento desses
programas de recuperação de aprendizagem nas escolas da rede estadual.

A Coordenadora da CODESE informou que há nas orientações expedidas
pela SEEC disciplinamento quanto aos programas de recuperação em questão.

Cláusula Vigésima Primeira (Trabalho de busca ativa dos alunos que
não retornaram as atividades presenciais):

A SEEC informou que boa parte das escolas estão fazendo uso da
plataforma da busca ativa escolar do UNICEF e que foram cadastrados nessa plataforma
professores como agentes comunitários(as) e membros das equipes diletivas — diretor(a)
de escola e/ou coordenador(a) pedagógico(a) como técnicos(as) verificadores(as).

A Coordenadora da CORE asseverou que, na hipótese de ser detectada
evasão escolar, é feito trabalho de investigação das causas dessa evasão por parte dos
coordenadores pedagógicos e diretores das escolas e, posteriormente, realizados os
respectivos estudos de caso para regularização da situação, mediante o acionamento da
rede, e que essas providências vêm sendo adotada na maioria das unidades de ensino.

Informou que a servidora Roseilma Lima exerce o papel de Coordenador
Operacional e que a Coordenadora da CORE é a gestora política da plataforma.

Cláusula Vigésima Segunda (abertura das Escolas para trabalho
presencial pedagógico e administrativo a partir de 17/11/2020, no período das 08h
As 14h):

Foi ressaltado pela Promotora de Justiça que não foi enviada ao MP cópia
do comunicado n. 03 respeitante a abertura das Escolas, como também a relação das
escolas que encontram-se funcionando no mínimo no período das 08h ás 14h para
atendimento da população, nos termos acordado na reunião do dia 09/12/2020.

A Coordenadora da CODESE informou que remeteu a 78a PmJ no dia
07/12/2020, por e-mail, a relação das escolas que encontram-se funcionando no mínimo
no período das 08h às 14h para atendimento da população.

Em relação ao comunicado n° 03, o Subsecretário de Educação afirmou que
o mesmo foi inserido no SEI e remetido pelas diretorias regionais as escolas de suas
respectivas circunscrições.

Outrossim, entregou, na oportunidade desta audiência, cópia do
Comunicado em questão.

Foi questionado quantas Escolas estão abertas atualmente, tendo os
representantes da SEEC informado que neste mês de janeir. s escol s encontram-se
abertas.
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Cláusula Vigésima Terceira (aditamento dos contratos de transporte
escolar para disponibilização nos sábados, contraturno, feriados):

Foi questionado se foi publicada a Portaria que regulamenta a oferta do
transporte escolar neste ano letivo, contemplando os critérios sanitários a serem
observados quando da oferta desse serviço, tendo o Secretario de Educação informado
que não e que até o dia 22/01/2021 serão prestadas a 78a PmJ informações quanto a
essa publicação.

Cláusula Vigésima Quarta (entrega dos kits alimentares até 30/11/2020 e
31/12/2020):

Foi questionado quanto a conclusão da entrega do 2° Kit alimentar:

O Subsecretário de Educação informou que a entrega do 2° Kit alimentar já
foi concluída em todos os municípios, com exceção de Natal, onde essa entrega esta em
fase de finalização.

Foi indagado sobre a conclusão da entrega do 3° Kit Alimentar:

O Subsecretário de Educação afirmou que a entrega do 3° Kit (Kit Verde) já
foi finalizada.

Uma vez prestadas as informações pertinentes, restaram ajustados os
seguintes encaminhamentos:

I) a SEEC remeterá a esta PJ até o dia 22/01/2021: 

1) A Nota Técnica/Informativa inserida no Sigeduc que versa sobre a
utilização das videoaulas no planejamento dos professores (Parágrafo Segundo da
Clausula Primeira);

2) Planilha das Escolas que já receberam recursos do PDDE Emergencial
em novembro/2020 (Cláusula Terceira) e do Pague Extra no ano de 2021;

3) Informações a respeito do prazo em que sera concluidc o Diagnóstico da
Comunidade Escolar (professores, alunos e servidores) e o levantamento dos professores
que integram grupo de risco (Clausulas Sexta e Sétima);

4) Nota Técnica dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação, por
parte das unidades de ensino da rede estadual, dos respectivos protocolos de retomada
de atividades escolares presenciais (Cláusula Décima Terceira);

5) Informações sobre em que etapa se encontra a elaboração do
Comunicado interno da SEEC quanto a realização de testagem para jos professores,
servidores e colaboradores (Cláusula Décima Sexta);

z§kY
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6) Informações quanto a publicação da Portaria regulamentando a oferta do
transporte escolar no ano de 2021, contemplando os critérios sanitários a serem
observados quando da oferta desse serviço (Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Quinto
e Vigésima Terceira);

II) a SEEC remeterá a esta PJ até o dia 29/01/2021: 

1) Planilha indicando as escolas da rede estadual, por município, que já
estão em condições de serem abertas para as atividades presenciais do ponto de vista de
estrutura predial e de insumos sanitários e ainda com protocolos concluidos (Cláusula
Décima Segunda);

2) Informações a respeito de quantos professores precisarão ser contratados
temporariamente para suprir os professores que não poderão retornar as atividades
escolares presenciais, como também das medidas adotadas para realizar esse processo
de contratação temporária (Cláusula Oitava).

Ao final, realizou-se os agradecimentos aos participantes e, nada mais
havendo a discutir, foi encerrada a reunião ás 19h:30min, lavrando-se o presente termo.

lsabe i a Garcia ames eta Rosas
78a Promotora de Justiça da Comarca de Natal
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Magnólia Margarida dos Santos Morais
Coordenadora de Órgãos Regionais de Educação da SEEC

Ana Maria Moraes Costa
Chefe de Gabinete da SEEC

111
Raim jP„innato Alves

Assistente Técnico da Assessoria Jurídica da SEEC

Ana Paula Oliveira Flor
Coordenadora do GPD/SEEC

Vanda Maria Pereira da Silva
Subcoordenadora da SOINSPE
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Termo de reunião – 26 de janeiro de 2021 – 19:00h 

 

Aberta a reunião, às 19:00h, pelo Procurador Geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, na 

plataforma google meet, estavam presentes Antenor Roberto – vice-governador do Estado, 

Marcus Vinicius Soares Alves – Defensor Público Geral do Estado, Isabelita Garcia Gomes Neto 

Rosas – Promotora de Justiça, Luciana Daltro de Castro Pádua – Assessora do Gabinete Civil, 

Cláudia Carvalho Queiroz – Defensora Pública do Estado, Ana  Maria Morais Costa – Chefe de 

Gabinete da SEEC, Marcia Gurgel – Secretaria Adjunta de Educação, Getúlio Marques Ferreira – 

Secretário de Educação, Marcos Lael de Oliveira Alexandre– Secretário adjunto de Educação, 

Thatiana Kaline Leal – Promotora de Justiça e Coordenadora do Caop Cidadania e Inclusão, 

Socorro Batista – GAC, Cipriano Maia de Vasconcelos – Secretário de Saúde do Estado. 

A promotora de Justiça, Isabelita Garcia, iniciou relatando as reuniões de acompanhamento das 

obrigações contidas no termo de acordo realizadas com MP, DPE e SEEC e informou as cláusulas 

ainda pendentes de cumprimento, sobretudo no que pertine à publicidade dos protocolos das 

escolas, a adaptação das escolas. Ressaltou a entrevista do professor Getúlio quanto ao retorno 

das atividades no dia 01 de fevereiro de 2021. Assinalou também a recomendação nº 22 do 

Comitê de Especialistas da SESAP quanto à necessidade de estabelecimento dos protocolos de 

segurança e a publicação desse protocolo. 

Professor Getúlio assinalou que no termo de acordo constava a obrigação de todos as escolas 

estarem adaptadas até o dia 20 de janeiro de 2021. Para tal, 4 milhões foram encaminhados 

pelo Governo Federal e 8 milhões pelo Governo Estadual. Reafirmou que não possui ainda a 

relação de todas as escolas adaptadas, razão pela qual pediu a dilação do prazo até o dia 28 de 

janeiro de 2021.  

Informou que o PAGUE EXTRA (recurso estadual) deveria ter sido repassado no mês de 

dezembro de 2020, mas ainda não foi possível implementar essa verba em sua totalidade, vez 

que ocorreu o fechamento do orçamento em novembro de 2020 e reabertura apenas em 18 de 

janeiro de 2021. Nesse contexto, 345 escolas receberam recursos do PDDE Emergencial do 

Governo Federal, outras 66 não receberam a verba do PDDE Emergencial por pendências que 

possuíam. Ressaltou que remanesce o repasse do PAGUE EXTRA do Governo Estadual. E, 

amanhã (27/01/2021), o PAGUE extra será creditado para todas as Escolas. O Esses recursos são 

para fins de aquisição de insumos, equipamentos de proteção individual e sinalização das 

escolas. As escolas que receberam os recursos do PDDE Emergencial, conseguiram efetivar a 

sinalização dentro das salas de aula e áreas externas em 03/04 dias, bem como a aposição de 

dispensadores de sabonete/álcool gel e, em algumas, a colocação de pias. Todavia, salienta que, 

ainda assim, algumas escolas ainda não estarão prontas, mas acredita que com mais 08/15 dias 

consigam concretizar isso e que, na Secretaria de Educação, existe uma equipe para apoiar essas 

escolas nas adaptações necessárias. 
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Asseverou que, de acordo com o Comitê Científico da Secretaria de Saúde do Estado, o cenário 

epidemiológico é favorável considerando os indicadores compostos utilizados, exceto quanto 

ao Município de Viçosa e que apenas 1/3 dos alunos retornarão nesse primeiro momento, em 

consonância com o documento potiguar e com as recomendações sanitárias. 

Quanto ao sistema híbrido, informa que ainda não possuem a tecnologia para disponibilizar as 

aulas de forma remota para os alunos, mas que estão buscando outros recursos pedagógicos 

para suprir isso. 

Aduziu que manteve uma reunião com o Sindicato na data de hoje, tendo informado que seguirá 

as recomendações sanitárias que foram favoráveis ao retorno das aulas presenciais no dia 01 de 

fevereiro de 2021, embora ciente da decisão do Sindicato de só retornar com vacinação integral 

da comunidade escolar. Relatou que está também dialogando com os 167 Municípios para o 

retorno. 

O Procurador Geral de Justiça, Eudo Rodrigues, questionou se as 345 escolas que receberam o 

PDDE Emergencial retornarão dia 01 de fevereiro e solicitou explicação sobre o retorno de 

apenas 1/3 dos alunos.  

Professor Getúlio informou que as escolas que estiverem prontas e adaptadas retornarão no dia 

01 de fevereiro de 2021 e que a retomada de 30% dos alunos se encontra em consonância com 

o documento potiguar que apresenta os protocolos de retomada, bem como as recomendações 

do comitê científico quanto a redução do número de alunos por sala para cumprimento da 

distância mínima de 1,5m entre as mesas de estudo. Exemplificou que, em uma sala com 40 

alunos, 12 poderão retornar em face da necessidade de afastamento de 1,5 entre as cadeiras 

em respeito aos protocolos de biossegurança. Esses grupos poderão ser ampliados mediante 

prévio parecer do Comitê de Especialistas. Para os que não puderem retornar, serão aplicados 

outros recursos pedagógicos. 

Ressaltou também que o PAGUE Extra será creditado amanhã para as 592 escolas, recursos estes 

no importe de aproximadamente R$ 5,2 milhões.  

O Defensor Público Geral, Marcus Vinicius, questionou sobre o levantamento dos professores 

que integram o grupo de risco, considerando que a maior parte não preencheu o levantamento, 

já que em um universo de 17 mil apenas 896 tinham preenchido.  

Professor Getúlio informou que formalizaram um memorando e solicitaram as Direcs um maior 

envolvimento para preenchimento do formulário, de forma que, até a data de hoje, 5.573 

professores já o tinham feito. Salientou que foi realizada uma contratação de profissionais de 

apoio pedagógico no quantitativo de 93 docentes e que foram também convocados 743 

professores temporários. Ressaltou que as portarias técnicas de cunho pedagógico foram 

operacionalizadas e que a assessoria jurídica da Secretaria de Educação está analisando a 

possibilidade de publicação do edital para a contratação temporária específica para o período 
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de emergência em saúde pública decorrente da Covid para os casos de 

comorbidades/afastamento por idade dos professores. 

O vice-governador, Antenor Rodrigues, reafirmou a posição governamental de retorno das aulas 

presenciais no dia 01 de fevereiro de 2021 ainda que não seja possível na integralidade das 

escolas e informou que, embora os professores tenham sido incluídos entre os grupos 

prioritários para imunização, ainda não se tem uma definição de quando esse grupo será 

vacinado em razão da grande insuficiência do número de doses, de forma que não se pode 

aguardar a imunização completa destes profissionais para retorno das aulas.  

O Secretário de Saúde do Estado, Dr. Cipriano Maia, informou que a recomendação do comitê 

científico já foi publicizada e que, embora não se tenha um cenário epidemiológico de completa 

segurança, vez que se exige uma vigilância epidemiológica constante, os indicadores compostos 

retrataram a possibilidade de retomada das aulas presenciais. Em razão disso, o Comitê se 

posicionou pela retomada com monitoramento da situação e intensificação da vigilância 

sanitária quanto a aglomerações. O comitê considerou também os aspectos sociais para a 

retomada das atividades das escolas, ante a vulnerabilidade social dos alunos que se encontram 

fora da sala de aula. Pontuou que, atualmente, a situação mais crítica de leitos é da região 

Seridó, com 65% de ocupação dos leitos e que a região metropolitana está 57% dos leitos 

ocupados, de modo que, em todo o Estado, a taxa geral de ocupação de leitos é de 71%. 

Ressaltou que, após a retomada das aulas presenciais, a SESAP apoiará os Municípios no 

acompanhamento das notificações dos casos suspeitos e confirmados de Covid nas escolas no 

SIEVS. 

A Defensora Cláudia Carvalho questionou sobre a publicação dos protocolos de biossegurança 

perante a comunidade escolar.  

Professor Getúlio informou que os protocolos foram elaborados e revisados, de forma que serão 

publicizados por meio de uma Nota Técnica. 

O professor Marcos Lael reafirmou que o protocolo de biossegurança está pronto, que no 

manual para as escolas consta também o material de comunicação a ser trabalhado pelas 

escolas para a divulgação à comunidade escolar, assim como questões relativas a transporte e 

merenda escolar. Este documento já foi repassado para todas as Direcs e estão sendo realizadas 

reuniões com estas para fins de explicitação desse protocolo. 

A Promotora de Justiça Isabelita Garcia ressaltou que a recomendação nº 22 do Comitê retrata 

a necessidade de elaboração dos protocolos por cada uma das escolas, de forma que a 

preocupação é quanto a elaboração dos protocolos individualizados pelas escolas e divulgação 

perante as comunidades escolares. Assinalou também que o documento potiguar ressalta a 

necessidade de um ato normativo ou decreto para normatizar a retomada das aulas presenciais 

na rede estadual de ensino, nos moldes do Decreto 29.989/2020, que autorizou a retomada das 

aulas presenciais nas escolas privadas. 
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O vice-governador informou que acredita não existir empecilho quanto à publicação do Decreto, 

o que será avaliado pela Procuradoria Geral do Estado e pelo Gabinete Civil. 

Quanto aos protocolos individuais das escolas, o Professor Getúlio Marques assinala que esse 

ponto precisa ser aprofundado com as Direcs, uma vez que, para tal, haveria necessidade de 

envolvimento do conselho escolar. No que pertine à próxima reunião para acompanhamento da 

situação das escolas que não irão retornar e das demais cláusulas do acordo, solicitou ser 

realizada no dia 09 de fevereiro de 2021, às 14:30h. 

O professor Marcos Lael complementou informando que no manual orientativo de protocolos 

que foi elaborado já consta a obrigação das escolas elaborarem seus próprios protocolos e 

proceder a ampla divulgação perante a comunidade escolar. 

A promotora de Justiça Thatiana Kaline Fernandes assinala que a preocupação retratada 

englobaria a prévia divulgação dos protocolos por cada uma das escolas que irão iniciar no dia 

01 de fevereiro de 2021 para a comunidade escolar. 

O procurador Eudo Rodrigues ressaltou para o Professor Getúlio o encaminhamento até o dia 

28 de janeiro de 2021 da relação das escolas que já se encontram adaptadas e aptas à retomar 

as aulas presenciais no dia 01 de fevereiro de 2021. 

Professora Márcia Gurgel informou que o corpo técnico das escolas se encontra de férias até 28 

de janeiro de 2021, razão pela qual ainda não foi possível a aprovação pelo Conselho Escolar dos 

protocolos individuais de cada uma das escolas. 

A promotora de Justiça, Isabelita Garcia, ressaltou a necessidade de divulgação perante a 

Comunidade Escolar antes do retorno efetivo das aulas presenciais.  

O professor Getúlio Marques assinalou que a necessidade de aditivar a cláusula que trata da 

data para divulgação desse protocolo individualizados das escolas, considerando essa prévia 

análise e aprovação pelo conselho escolar. Informou ainda que até amanhã (27/01/2021), o 

protocolo de biossegurança e manuais elaborados pela SEEC como parâmetro para os 

protocolos particulares das Escolas Estaduais será publicizado. 

Professora Márcia Gurgel assinala que o protocolo elaborado pelo Professor Marcos Lael possui 

mais de 100 páginas, mas há a necessidade de respeitar a prévia análise pelo conselho escolar 

para aprovação dos protocolos individuais das escolas após o dia 28 de janeiro de 2021. 

A promotora de Justiça, complementando a informação trazida pela Professora Márcia Gurgel, 

assinalou que a Portaria nº 471/2020 já trouxe a questão da retomada das aulas presenciais no 

dia 01 de fevereiro de 2021, de forma que pode não ser necessária a publicação do Decreto.  
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O procurador de Justiça, Dr. Eudo Rodrigues, sugeriu a avaliação desse ponto pelo vice-

governador e gabinete civil, embora ressalte a importância do Decreto para reafirmação da 

posição governamental. 

Ao final, restou ajustado o aprazamento de reunião no dia 09/02/2021, 14h30min, na SEEC, para 

dar continuidade ao monitoramento do cumprimento das obrigações contempladas no Termo 

de Acordo Extrajudicial. 

Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião às 20:40h. 

 

  

 Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas                                            Cláudia Carvalho Queiroz  
        Promotora de Justiça                                                            Defensora Pública do Estado 
 

 

 

CLAUDIA CARVALHO 
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Termo de reunião – 01 de fevereiro de 2021 – 16:00h 
 

 
Aberta a reunião, às 16h:30min, pela Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, 
Professora Fátima Bezerra, na plataforma ZOOM, estavam presentes, Antenor Roberto – vice-
governador do Estado,  Luiz Antônio Marinho da Silva - Procurador Geral do Estado, Eudo Rodrigues 
Leite - Procurador Geral de Justiça, Marcus Vinicius Soares Alves – Defensor Público Geral do 
Estado, Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas – Promotora de Justiça, Luciana Daltro de Castro Pádua 
– Assessora do Gabinete Civil, Cláudia Carvalho Queiroz – Defensora Pública do Estado, Marcia 
Gurgel – Secretaria Adjunta de Educação, Getúlio Marques Ferreira – Secretário de Educação, 
Marcos Lael de Oliveira Alexandre– Secretário adjunto de Educação, Thatiana Kaline Leal – 
Promotora de Justiça e Coordenadora do Caop Cidadania e Inclusão e Cipriano Maia de Vasconcelos 
– Secretário de Saúde do Estado. 
 
A governadora registrou agradecimentos pela participação dos Representantes do MPE e DPE na 
presente reunião, uma vez que sexta feira passada manteve contato com o Sr. Procurador Geral de 
Justiça solicitando a realização desta reunião, tendo em vista o termo de acordo extrajudicial assinado 
junto ao MPE e DPE que contempla o retorno das atividades presenciais na rede estadual de ensino 
prevista para esta data. Colocou que após a avaliação no Governo foi constatada a impossibilidade 
do retorno híbrido das aulas na rede estadual de ensino. Ressaltou que o governo tem clareza quanto 
a importância da retomada das aulas para os estudantes e  desenvolvimento do Estado, e, ainda, que 
tem o sentimento muito forte de quanto sem dúvida os estudantes estão sendo prejudicados com a 
ausência das atividades presenciais. Frisou que a suspensão das atividades presenciais se deu por um 
gesto de caráter humanitário  e de imensa responsabilidade por parte dos gestores junto a comunidade 
escolar e especial dos demais Poderes. Ressaltou que o quadro epidemiológico que se apresentou no 
país trouxe severas consequências para a população e o governo do Estado está seguindo as 
orientações do Comitê Científico e que o Comitê está sendo farol a guiar as decisões do Estado. 
Asseverou que o acordo foi firmando num ambiente diferente que hoje se vislumbra, diante da 
segunda onda da pandemia no mundo e que tem assistido o drama do Estado do Amazonas que se 
estende nos outros Estados da Região Norte, e, ainda, houve um crescimento da pandemia nos estados 
da Região Norte. Somado externou  preocupação das mutações do vírus, novas sepas, o que tem 
demandado a aceleração do Plano Nacional de Vacinação, incluindo mais categorias a receber as 
vacinas e que há a necessidade de mais vacinas para alcançar os demais profissionais. Registrou que 
o Governo está muito preocupado com esse cenário, onde há previsões muito pessimistas em relação 

Documento nº 1165871 do procedimento: 302323460000302202041
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº 04f8c1165871. Pág. 1 de 4

Num. 66515495 - Pág. 1

Num. 10249577 - Pág. 67Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



a pandemia e está lutando para aceleração do plano nacional de Vacinação. Diante desse quadro e 
considerando as dificuldades no âmbito da gestão da SEEC para viabilizar a infraestrutura das Escolas, 
noticiou que não o Governo do Estado não conseguiu deixar as Escolas em condições adequadas e 
portanto atender essa nova fase do sistema híbrido. Pontou que houve a descentralização de recursos 
para as Escolas e ainda houve a demora dessa transferência e quem fica responsável pela 
administração desses recursos são os gestores. Somado a isso, trouxe o dado preocupante de que a 
maioria das principais redes municipais decidiu não iniciar em 01/02/2021 (Mossoró, Natal, Caicó, 
Currais Novos, Parnamirim), de modo que colocou a dificuldade de funcionar a rede estadual sem as 
principais redes do RN estarem alinhadas do ponto de vista do calendário escolar e ainda do transporte 
escolar. Colocou também a situação dos trabalhadores de educação, pontuando que o retorno não 
funciona na base do decreto e tem que ter envolvimento dos principais sujeitos com quem o decreto 
dialoga. Ressaltou que o Governo é responsável pela política estadual de educação e não se omitirá, 
entretanto, o governo tem que ter sensibilidade e capacidade para tomar as decisões mais adequadas 
e ter a adesão da sociedade (estudantes e profissionais da educação).Colocou que os professores estão 
com medo de retornar a sala de aula, como a sociedade está dividida com medo outra parte não. 
Enfatizou que um decreto não terá a força de obrigar os professores a retornar a sala de aula e os 
estudantes voltarem para as Escolas. Ressaltou que o Estado não abrirá mão de seu papel e tem 
consciência de sua responsabilidade. Diante desse dado das principais redes não estarem funcionando 
e a transparência de que infelizmente não conseguiu deixar todas as Escolas em condições adequadas 
para o retorno das atividades presenciais, externou que determinou desde sexta feira  uma força tarefa 
para vencer os óbices e dificuldades administrativos do ponto de vista da gestão escolar para que haja 
uma certificação de todas as Escolas no sentido de terem todas as condições sanitárias no prazo de 
quinze dias. Ao final, propôs continuar no momento o sistema de atividades escolares na forma 
remota e no prazo de quinze dias a realização de nova reunião para definir a possível data de retorno 
das atividades escolares de forma presencial nas Escolas da Rede Estadual de ensino. 
 
Em seguida, o Procurador-Geral de Justiça registrou a importância da presente reunião e ressaltou a 
necessidade de publicação de um ato normativo para disciplinar a elaboração e conclusão dos 
protocolos de retomada das aulas presenciais nas escolas da rede estadual e para adaptação das 
Escolas. Apresentou como sugestão que fosse estudada a possibilidade de ser editado ato normativo 
concedendo  incentivos fiscais para empresas que doarem equipamentos de Smartphones e tabletes 
para os alunos terem acesso a internet  e consequentemente as atividades escolares que estão sendo 
oferecidas remotamente pelas Escolas, e, a necessidade der renovado o termo de adesão para 
continuidade das aulas televisionadas no Programa Vamos Aprender e, ainda, a renovação do contrato 
com a empresa Bandeirantes. 
 
O Defensor Geral do Estado ressaltou a importância da SEEC conduzir com transparência, nos 
moldes que a Secretaria Estadual de Saúde está conferindo as suas demandas, as medidas adotadas 
para viabilizar o retorno das aulas presenciais, prestando as informações necessárias sem delongas e 
ainda pontou a necessidade de ser finalizado o Diagnóstico dos Professores e Funcionários da rede 
estadual de educação, como também o levantamento das Escolas que já se adequaram do ponto de 
vista sanitário. 
 
A Promotora de Justiça, Isabelita Garcia, ressaltou a necessidade do Governo do Estado sinalizar a 
data para retomada das atividades escolares presencialmente, visto que a data pactuada não foi 
observada e ainda, que há quase um ano os alunos da rede estadual estão distantes das escolas o que 
potencializa os prejuízos decorrentes da não continuidade das escolaridades e agrava a situação de 
risco dos alunos que estão inseridos em ambientes familiares vulneráveis. 
 
A Defensora Pública, Cláudia Carvalho, colocou a dificuldade do acesso remoto dos alunos da rede 
estadual e que o acesso da inclusão digital é muito sensível e as aulas televisionadas não alcançam 
todos os Municípios do Estado, de modo que deve se pensar em alguma estratégia de inclusão digital 
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nos moldes da UERN que abriu uma seleção para auxílio de inclusão digital dos alunos em situação 
de vulnerabilidade social. Ressaltou que a importância de nova definição de data para o retorno das 
atividades presenciais e reforça a necessidade de ser expedido ato normativo estabelecendo 
obrigações e prazos para adaptação das Escolas para conseguir efetivar essas adaptações e conseguir 
concretizar isso em todas as Escolas e não apenas em algumas delas, conforme o senso de 
compromisso e responsabilidade dos Diretores. 
 
A Promotora de Justiça, Thatiana Kaline, colocou que as aulas remotas não são iguais as aulas 
presenciais e o MP prima pelas aulas presenciais na rede estadual e pela garantia do direito à educação 
que por ser um direito fundamental deve ser observado. Colocou que as demais atividades essenciais 
já retornaram, inclusive, as atividades presenciais escolares na rede privada. Informou que esse medo 
dos profissionais da Educação em retornar as atividades presencial deve ser quebrado com 
informações e organização das Escolas adequando-as para a retomada das aulas na rede pública. 
Informar que é imperioso que as escolas estejam prontas do ponto de vista de biossegurança e com 
seus protocolos divulgados para se ter a adesão dos alunos e professores. 
 
 
O Secretário de Educação pontou que diversos alunos precisam do transporte escolar dos  Municípios 
e grandes Municípios tiveram decisão de não retornar em fevereiro e a ideia é de monitoramento e 
não de imposição em relação a organização das Escolas. Asseverou que houve perda de governança 
para viabilizar a adaptação das Escolas, entretanto, estão sendo empreendidos esforços para certificar 
as que estejam preparadas para retornar as aulas presenciais com mais segurança. Ressaltou que o 
Governo entende como pertinente a garantia da inclusão digital dos alunos da rede estadual de 
educação como Dr. Eudo sugeriu (ampliação da conectividade junto aos alunos da rede estadual) e 
será empreendido todos os esforços. 
 
Ao final a Governadora do Estado solicitou a compreensão de todos e asseverou que não tem como 
dizer uma data para a retomada para as aulas presenciais no momento e que será feita essa certificação 
das Escolas em relação ao cumprimento das exigências sanitárias no prazo de quinze dias e após o 
decurso desse prazo uma nova reunião será marcada para se discutir uma possível nova data para a 
retomada das atividades presenciais de forma segura nas escolas estaduais. 
 
Foi ressaltado pelos membros do MPE e DPE que está confirmada a reunião agendada na SEEC para 
o dia 09/02/2021, 14h30min, para dar continuidade ao monitoramento das obrigações assumidas no 
Termo de Acordo Extrajudicial, o que foi corroborado pelo Secretário Estadual de Educação. 
 
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião às 17h50min. 
 
 
  Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas                                     Cláudia Carvalho Queiroz 
    Promotora de Justiça                                                                 Defensora Pública 
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TERMO DE REUNIÃO 

 
 

Aos 11 (onze) dias do mês de Fevereiro de 2021, às 10h, na sede da SEEC, 
reuniram-se a Drª Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, 78ª Promotora de Justiça da 
Comarca de Natal,  a Drª. Cláudia Carvalho Queiroz, Defensora Pública Estadual, a Drª 
Thatiana Kaline Fernandes, Coordenadora do CAOP Cidadania, o Senhor Getúlio Marques 
Ferreira, Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN, a 
Senhora Márcia Maria Gurgel Ribeiro, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado da 
Educação da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN, a Senhora Glaucione Pinheiro Andrade, 
Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação; a Senhora 
Magnólia Margarida dos Santos Morais, Coordenadora de Órgãos Regionais de Educação, 
a Senhora Ana Maria Moraes Costa, Chefe de Gabinete da SEEC, o Senhor Marcos Lael 
de Oliveira Andrade, Subsecretário de Educação, o Senhor Raimundo Nonato Alves, 
Assistente Técnico da Assessoria Jurídica da SEEC, com a finalidade de acompanhar o 
cumprimento das obrigações contempladas no Termo de Acordo Extrajudicial formalizado 
em 23/11/2020 entre o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Estado 
do Rio Grande do Norte, através da SEEC, nos autos dos Procedimentos 
Administrativos n. 30.23.2346.0000302/2020-41 e 31.23.2346.0000218/2020-61. 

 
Aberta a reunião, a Promotora de Justiça Isabelita Garcia ressaltou aos 

representantes da SEEC que não foram enviados, conforme ajustado na reunião do dia 
20/01/2021, os seguintes documentos: 

 
a) prazo para envio até 22/01/2021 da planilha das Escolas que receberam os 

recursos PAGUE EXTRA no ano de 2021: 
 
O Subsecretário informou que todas as escolas receberam a 2ª Parcela do 

PAGUE e que na data de hoje foram liberados os recursos do PAGUE EXTRA para as 
Escolas realizarem as devidas adaptações na estrutura predial. 

 
Ressaltou que encaminhará, até amanhã, 1/02/2021, Planilha com os valores 

repassados às Escolas relativos aos Programas PDDE Emergencial, 2ª Parcela do PAGUE 
e PAGUE Extra Emergencial. 
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b) prazo para o envio até 29/01/2021 da planilha indicando as escolas da rede 
estadual, por município, que já estão em condições de serem abertas para as atividades 
presenciais do ponto de vista de estrutura predial e de insumos sanitários e ainda com 
protocolos concluídos: 

 

O Secretário Estadual de Educação informou que será encaminhada a 78ª 
PmJ até o dia 12/02/2021 a referida Planilha listando as Escolas que já concluíram as 
medidas necessárias para o cumprimento das exigências sanitárias com vistas a retomada 
segura das atividades escolares de forma presencial. 

  
 
Ato contínuo passou a questionar aos Representantes da SEEC quanto ao 

cumprimento das obrigações contempladas nas Cláusulas abaixo elencadas e pendentes 
de informações quanto ao seu integral cumprimento, conforme termo de reunião datado de 
20/01/2021: 

 
 
Cláusula Segunda: Caput (oferta das aulas televisionadas em 2021): 
 
Em relação a continuidade da oferta das aulas televisionadas no ano de 2021 

mediante a renovação do contrato com a empresa de televisão contratada em 2020 para 
transmitir as aulas para os alunos da rede estadual de ensino, e, ainda, renovação dos 
termos de adesão com a Fundação Lemman para disponibilização das videoaulas para 
veiculá-las tanto no referido canal de televisão como no Programa Vamos Aprender. 

 
A Coordenadora da CODESE afirmou que já foi renovado o termo de adesão 

com a Fundação Lemann, estando pendente a confirmação do recebimento desse termo 
pela referida fundação. Informou acreditar que no prazo máximo de 15 (quinze) dias as 
aulas fornecidas pela Fundação Lemann estejam disponibilizadas aos alunos na Plataforma 
Vamos Aprender, dentro do SIGEDUC (EducaRN). 

 
Asseverou que o contrato com a empresa de televisão encontra-se em 

vigência até abril de 2021, com possibilidade de prorrogação, e que as aulas televisionadas 
serão transmitidas pela televisão tão logo sejam repassadas pela Fundação Lemann. 

 
Informou que as aulas televisionadas não são transmitidas em torno de 30 

municípios em que o sinal de televisão não chega, mas ficam disponibilizadas no Sigeduc 
na Plataforma Vamos Aprender. 

 
Cláusula Terceira (oferta de acompanhamento pedagógico presencial 

para os alunos do 3º ano do ensino médio e 9º ano do ensino fundamental após 15 
dias do recebimento dos recursos do PDDE/Emergencial): 

 
A Promotora de Justiça informou que foi remetida a Planilha das Escolas que 

no ano de 2020 realizaram acompanhamento pedagógico presencial para os alunos do 
9ºano e 3ºano do ensino médio, constatando que no universo de 592 da rede estadual, 
apenas 39 ofertaram esse tipo de acompanhamento. 

 
Foi questionado para 2021 como se dará esse acompanhamento e ainda a 

possibilidade de ser aditado o Termo de Acordo em relação a essa obrigação. 

Documento nº 1200072 do procedimento: 302323460000302202041
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº 370511200072. Pág. 2 de 11

Num. 66515496 - Pág. 2

Num. 10249577 - Pág. 72Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



 
A Coordenadora da CODESE  asseverou que a oferta de um suporte maior a 

esses alunos que estão nos supracitados níveis no ano letivo de 2021 vai depender do 
Plano de Recuperação das Aprendizagens elaborados pelas Escolas. Colocou que o foco 
de atuação no ano de 2021 dependerá do resultado das avaliações diagnósticas e do Plano 
de Recuperação a ser executado. 

 
 
Cláusula Quarta (reforma das Escolas até 20/01/2020): 
 
 
Foi questionado quantas Escolas já iniciaram as reformas em suas estruturas 

prediais e adquiriram os insumos sanitários exigidos, conforme os dois documentos já 
elaborados pela SEEC, quais sejam, “Protocolo de Segurança de Infraestrutura Escolar – 
Pandemia COVID 19 – Retomada das Aulas Presenciais e o memorial descritivo (EPI e 
insumos): 

 
O Secretário de Educação informou que todas as escolas receberam os 

recursos do Estado para se adequarem do ponto de vista sanitário, visto que receberam a 
segunda parcela do PAGUE no dia 25/01/2021, como também está na iminência de ser 
liberado os recursos do PAGUE EXTRA. Colocou que o item que está preocupando mais a 
SEEC são as máscaras as quais subiram de preço. Afirmou que atualmente, no Município 
de Natal, existem 31 escolas prontas e 99 (noventa e nove) em vias de estarem preparadas 
do ponto de vista da existência de Protocolo, de insumos sanitários e de estrutura física 
adequada para fins da retomada das aulas em harmonia com os protocolos de 
Biossegurança). Destacou ainda que em Caicó existem 32 (trinta e duas) escolas prontas. 
Afirmou que 337 escolas estão prontas para a retomada conforme informações prestadas 
pelos respectivos Diretores. Ressaltou que o questionário de monitoramento do 
cumprimento das exigências sanitárias está prestes a ser inserido no SIGEDUC para os 
Diretores preencherem-no diretamente em relação ao atendimento de cada item sanitário 
exigido para abertura segura da Escola e que após o preenchimento do mesmo com o 
atendimento de todos os itens listados, o próprio sistema emitirá um certificado de que a 
Escola está pronta para iniciar as atividades escolares presencialmente, dentro das 
condições de biossegurança estabelecidas. 

 
O Subsecretário asseverou que já foram liberados recursos do PAGUE Extra 

Covid 19 para as escolas e que esses recursos devem entrar as caixas escolares e estarem 
disponíveis no dia de amanhã, 12/02/2021. Pontuou que a empresa Murano Construções 
está autorizada a realizar obras nas escolas da 1ª DIREC, notadamente as situadas em 
Natal, que necessitarem em relação à instalação de lavatórios e aberturas de janelas em 
espaços que não têm ventilação. 

 
 
Cláusula Sexta (conclusão do diagnóstico da comunidade até 

18/12/2020): 
 
Foi perguntado se foi concluído o Diagnóstico, já que, até 27/01/2021, 6.906 

servidores haviam respondido. 
 
O Secretário de Educação informou que o Diagnóstico não foi concluído, 

estando ainda disponível para ser preenchido pela comunidade escolar. 
 

Documento nº 1200072 do procedimento: 302323460000302202041
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº 370511200072. Pág. 3 de 11

Num. 66515496 - Pág. 3

Num. 10249577 - Pág. 73Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



Também foi indagado se houve aumento no número dos estudantes que 
responderam ao questionário, visto que até o dia 27/01/2021 por WhatsApp, conforme 
dados enviados pela SEEC, apenas dois estudantes tinham respondido. 

 
A Secretária Adjunta informou que atualmente responderam ao questionário 

em questão 7.218 pessoas, sendo 6745 servidores e 473 estudantes. 
 
As Promotoras e Defensora presentes colocaram a necessidade de ser 

estabelecida uma data limite para que os servidores que apresentarem comorbidades 
preencham o questionário do Diagnóstico para que a SEEC possa se programar levando 
em consideração o quantitativo de servidores/professores que deverá ser afastados do 
trabalho presencial por motivo de saúde. 

 
O Secretário de Educação manifestou que o entendimento da SEEC é de que 

só haverá necessidade de o professor/servidor que informar ser do grupo de risco 
apresentar laudo/atestado médico comprovando seu estado de saúde quando houver uma 
data definida para retomada das atividades escolares presenciais. 

 
 
Cláusula Sétima (conclusão até 30/11/2020 do levantamento de 

professores que integram o grupo de risco): 
 
Foi questionado se já foi finalizado esse levantamento, identificando o número 

de profissionais que precisarão ser substituídos para a realização de atividades escolares 
presenciais. 

 
O Secretário de Educação informou que esse levantamento não foi concluído, 

estando ainda disponível o questionário para ser preenchido pela comunidade escolar. 
 
Cláusula Oitava (conclusão até 25/01/2021 da contratação temporária de 

professores e profissionais de apoio para substituir profissionais que não possam 
retornar ao trabalho presencial): 

 
Foi perguntado quais as mais recentes medidas adotadas para tal finalidade. 
 
O Secretário de Educação colocou que a princípio a SEEC avaliará como 

serão aproveitados os professores que integrarem o grupo de risco (já que permanecerão 
nas atividades remotas) e, ainda, a quantidade de escolas que efetivamente necessitarão 
de incremento no número de professores, sendo que, após esse levantamento, será obtido 
o quantitativo de professores que deverão ser contratados temporariamente. Reconheceu 
a importância de se estabelecer um prazo para a conclusão dessa contratação temporária, 
conforme obrigação assumida no Termo de Acordo Extrajudicial. Ressaltou que é 
fundamental que a SEEC disponha de um instrumento que permita essa contratação 
temporária inclusive porque existe a expectativa da retomada das aulas presenciais. 

 
O Assessor Técnico Raimundo colocou que existe uma Comissão criada para 

viabilizar essa contratação temporária a qual está trabalhando o levantamento dos dados 
necessários para a realização desse processo de contratação. Asseverou que, todavia, não 
há qualquer previsão para a conclusão dessa contratação. 

 
O Subsecretário informou que a Lei estadual que versa sobre possibilidade 

de contratação temporária exige que para o professor efetivo ser substituído por professor 
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temporário, aquele deve ser afastado por decisão da junta médica e está amparado por 
licença médica por motivo de saúde por determinado período, o que poderia inviabilizar a 
contratação temporária objeto do Termo de Acordo, já que o professor que integra o grupo 
de risco do COVID 19 não ficará de licença médica, mas apenas impossibilitado de retornar 
presencial as atividades escolares. Ressaltou que a Lei de contratação temporária não 
contempla essa substituição do professor por integrar o grupo de risco do COVID 19, visto 
que ele não ficará impossibilitado por motivo de doença de exercer suas atribuições, apenas 
não poderá trabalhar de forma presencial. Colocou a necessidade de ser analisada a 
situação em tela, para se concluir pela possibilidade jurídica desse processo de contratação 
temporária ser deflagrado. Colocou que o Plano Estadual de Retomada das Atividades 
Presenciais pelos Servidores Públicos prevê as doenças que são consideradas do grupo 
de risco e que o servidor que se enquadrar nesse grupo tem que formalizar requerimento 
solicitando o seu afastamento, o qual passará por avaliação da junta médica e, caso 
confirmado que está no grupo de risco, esse servidor apenas não poderá trabalhar 
presencialmente. Asseverou que estava trabalhando com a perspectiva de aproveitar edital 
de processo seletivo já existente para contratação temporária, tendo sido ressaltado pelas 
representantes do MP e da Defensoria Pública presentes que tal medida não é 
juridicamente viável, na medida em que é possível que no referido certame hajam 
candidatos aprovados que integrem o grupo de risco, os quais terão direito líquido e certo 
de serem chamados, o que não reflete o interesse da administração nesse caso, já que o 
objetivo é justamente substituir professores do grupo de risco. 

 
Os representantes do Ministério Público e Defensoria colocaram que essa 

contratação temporária está prevista no acordo firmado o qual está subscrito, inclusive, pelo 
Procurador Geral do Estado, o que sinaliza que as autoridades subscritoras entenderam 
ser juridicamente possível essa contratação temporária para substituir os professores 
efetivos que não possam ministrar aulas presencialmente por integrarem os grupos de risco. 

 
O Secretário Estadual de Educação solicitou prazo até o dia 12/02/2021 para 

se manifestar quanto o cumprimento ou não dessa obrigação pactuada. 
 
 
Parágrafo Segundo da Cláusula Nona (Remessa dos Relatórios Parcial e 

Final do Plano de Atividades deverão conter os registros realizados pelos professores de 
cada componente curricular relativo ao conjunto das atividades e da carga horária 
desenvolvida pela escola): 

 
Foi questionado se as Escolas remeteram no final de dezembro de 2020 o 

relatório parcial das atividades, nos termos da Portaria n. 438/2020, 
 
A Coordenadora do CODESE colocou que 558 escolas já apresentaram o 

relatório parcial no Sigeduc e que 25 escolas não apresentaram tal documento. Asseverou 
que foi repassado as Direcs que diligenciem junto a essas escolas que não inseriram tal 
relatório no Sigeduc que o façam. Em relação ao relatório final, pontuou que os assessores 
pedagógicos das DIRECS estão monitorando as escolas e informando as unidades de 
ensino a respeito da importância desse relatório para o planejamento do ano escolar de 
2021. 

 
Cláusulas Décima Segunda e Décima Quarta (retomada das aulas 

presenciais em 01/02/2021 e as escolas prontas em termos de estrutura física e 
material a partir de 20/01/2021). 
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Foi questionado qual a data definida pelo Governo do Estado para o retorno 
das aulas presenciais. 

 
O Secretário de Educação informou que esta data está a depender de 

posicionamento da Governadora do Estado. 
 
Diante de tal informação, a Chefe de Gabinete da SEEC articulará com a 

Governadoria data para a realização de reunião com a Governadora do Estado no dia 18 
ou 19 de fevereiro de 201 para fins de a Chefe do Executivo Estadual se posicionar quanto 
a data de retorno das atividades escolares presenciais. 

 
Também foi indagado o número de escolas da rede estadual, por município, 

que já estão em condições de serem abertas para as atividades presenciais do ponto de 
vista de estrutura predial e de insumos sanitários, tendo o Secretário de Educação solicitado 
que essa informação fosse encaminhada no dia 12/02/2021 por e-mail a 78ª PJ de Natal. 

 
Quanto a Organização do Transporte Escolar para 2021(parágrafo quinto 

da cláusula décima segunda), foi questionado se foi publicado o Decreto e a Portaria 
regulamentando a oferta do transporte escolar, contemplando os critérios sanitários a serem 
observados quando da oferta desse serviço. 

 
A Coordenadora da CORE, Magnólia, colocou que está finalizada a 

elaboração do Decreto vertente, estando este pendente de assinatura e publicação, e que, 
em seguida, será publicada Portaria da SEEC regulamentando a oferta desse transporte a 
qual conterá, dentre outras questões relevantes, as normas de biossegurança que deverão 
ser atendidas no transporte escolar e a previsão de oferta do transporte também aos finais 
de semana, quando houver essa necessidade. 

 
O Secretário de Educação colocou que a questão do transporte para o ano de 

2021 está devidamente encaminhada e que atualmente o Estado recebe o valor de R$ 0,78 
(setenta e oito centavos), por aluno, para contribuir com o custeio do transporte escolar e a 
contrapartida do estado, por aluno, é de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos). Ponderou 
que a Minuta do Decreto em comento já está em vias de publicação. 

 
 
 Cláusula Décima Terceira (elaboração das Escolas dos respectivos 

protocolos e expedição de Nota disciplinando prazos e fluxos para o envio dos 
protocolos): 

 
A Promotora de Justiça ressaltou que foi apenas enviado uma via do 

memorando n. 04/2021 para as DIRECs, DRAEs e Setores Internos do Órgão Central da 
SEEC, ressaltando que tal documento solicita que as Escolas apresentem até o dia 
29/01/2021 o Plano de Retomada das atividades escolares presenciais as respectiva 
DIREC e DRAE,  conforme previsto na Resolução nº 04, de 21 de setembro de 2020, do 
Conselho Estadual de Educação que aprovou o “Documento Potiguar” 

 
Foi indagado quantas Escolas já elaboraram os respectivos protocolos de 

retomada das atividades escolares presenciais e remeteram para a SEEC, tendo o 
Secretário Estadual de Educação noticiado que muitas Escolas concluíram esse 
documento e que estão remetendo para as DIRECs. Ressaltou o Secretário que até o dia 
12/02/2021 encaminhará a PJ planilha das Escolas que já estão adequadas quanto a 
estrutura predial e material, e, ainda, com protocolos de retomada concluídos. 
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Cláusula Décima Quinta (apresentação dos protocolos das Escolas até 

20/01/2021 as comunidades escolares): 
 
Foi indagado como está o processo de divulgação dos protocolos pelas 

Escolas junto à comunidade escolar, ou seja, se está sendo conferida a devida publicidade 
em locais de fácil acesso e circulação e por meio digital através das redes e aplicativos. 

 
A Coordenadora da CODESE, Glaucione, asseverou que parte das escolas 

estão disponibilizando esses protocolos por meio do whatsapp em grupos de alunos e pais 
e que outras unidades de ensino estão divulgando tais documentos em reuniões 
presenciais com os pais e a comunidade escolar. 

 
 
 
Cláusula Décima Sexta (a partir de 11/01/2021 oferecer aplicação de 

testes para professores e demais servidores das Escolas com sintomas) 
 
Foi questionado se foi concluída a Nota Técnica/Orientações com a Secretaria 

de Saúde. 
 
O Subsecretário informou que foi realizada reunião com a SESAP para tratar 

da questão. Afirmou que a mencionada Secretaria sugeriu que fosse viabilizada a 
confecção de um aplicativo para os professores preencham um formulário online para que 
possa realizar a testagem. Pontuou que foi elaborado Plano de Testagem para os 
Trabalhadores da Educação, exclusivo para os servidores da SEEC e que será 
encaminhado a 78ª PJ até o final deste dia.  Asseverou que está pendente a elaboração de 
formulário/cadastro online destinado especificamente aos servidores da SEEC para que 
estes preencham com a finalidade de realizarem a testagem. Informou ainda que a SESAP 
sugeriu que a testagem fosse feita nas Regionais de Saúde, mas que tal é inviável 
considerando a necessidade de deslocamento dos professores de um Município para outro. 
Questionada sobre a possibilidade de aplicação dos testes pela equipe de saúde dos 
Municípios, a SEEC informou que, segundo a SESAP, o Estado teria que dar alguma 
contrapartida para que os Municípios realizassem essa testagem, de forma que esse ponto 
ainda precisa ser definido. 

 
Cláusula Décima Sétima (realização de acolhimento emocional nos 

primeiros quinze dias de aulas presenciais): 
 
Foi questionado qual a situação atual do processo de contratação temporária 

para oferta de suporte psicológico, conforme noticiado na reunião do dia 20/01/2021 o 
Secretário de Educação informou da contratação de 22 (vinte e dois) psicólogos utilizando-
se de recursos do RECOVID. 

 
O Secretário de Educação informou que essa contratação será realizada 

utilizando-se de recursos públicos conseguidos junto à Secretaria de Saúde – SESAP. 
Colocou que o entendimento da SEEC é de que deverão ser contratados psicólogos para 
prestar esse serviço de acolhimento emocional e que será em breve lançado Edital para 
viabilizar essa contratação. 

 
O Subsecretário colocou que a SEEC pretende contratar uma Cooperativa na 

área de psicologia para prestar esse serviço de acolhimento emocional. Noticiou que a 
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SEEC pretende disponibilizar 01 psicólogo por DIREC, num total de 22 (vinte e dois). 
 
Dra. Isabelita e Dra. Cláudia colocaram que outra possibilidade seria contratar 

empresa terceirizada que atue na área de psicologia para tal finalidade, tendo sido 
disponibilizado na ocasião pela Drª Cláudia cópia da Ata de Registro de Preço da DPE que 
tem por objeto a contratação de empresa tercerizada para disponibilização de Psicólogos 
e Assistentes Sociais aos Núcleos da Defensoria. 

 
Cláusula Vigésima Segunda (abertura das Escolas para trabalho 

presencial pedagógico e administrativo a partir de 17/11/2020, no período das 08h às 
14h): 

 
Foi ressaltado pela Promotora de Justiça que da planilha enviada foi 

constatado que 233 Escolas não estão funcionando no horário estabelecido nessa Cláusula; 
 
Foi questionado quais as providências que serão adotadas para que essa 

obrigação seja cumprida. 
 
O Secretário de Educação colocou que comunicou as escolas que deveriam 

estar abertas para atender a comunidade nos horários pactuados no Termo de Acordo e 
que a SEEC elaborará novo documento determinando que as escolas sejam abertas todos 
os dias, de segunda a sexta feira. 

 
A Secretária Adjunta asseverou acreditar que atualmente a maior parte das 

escolas esteja funcionando no horário ajustado, considerando que as aulas remotas 
retornaram em 01/02/2021, mas que é pertinente que a SEEC faça um levantamento dessa 
situação. Ponderou que existem Escolas com especificidades, razão pela qual demandam 
horário diferenciado de funcionamento, por exemplo, maior demanda de alunos no período 
da noite e o adequado horário de funcionamento seria nesse período, razão pela qual 
estaria possivelmente funcionando nesse turno. 

 

Cláusula Vigésima Terceira (aditamento dos contratos de transporte 
escolar para disponibilização nos sábados, contraturno, feriados): 

Foi questionado se o Decreto que dispõe sobre o PETERN foi publicado 
contemplando a previsão de ajuste financeiro para dar conta desse transporte no 
contraturno ou sábado. 

 

O Secretário Estadual de Educação esclareceu que o Decreto regulamentador 
do Programa de Transporte Escolar está prestes a ser publicada e em seguida será 
publicada a Portaria que contemplará a oferta do transporte em dias não úteis. 

 

Cláusula Vigésima Quarta (entrega dos kits alimentares até 30/11/2020 e 
31/12/2020): 

 

Foi questionado se em Natal a entrega do 2º kit foi finalizada, tendo o 
Subsecretário informado que a entrega foi finalizada. 

Também foi indagado como se dará a oferta da merenda escolar neste ano 
de 2021 enquanto não retornam as aulas presenciais e, ainda, como será ofertada a 
merenda nas Escolas com o retorno das aulas presenciais. 
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O Subsecretário colocou que no ano de 2021 as escolas da rede estadual de 
ensino ofertarão normalmente a merenda aos alunos nos dois dias que estiverem 
frequentando as aulas presencialmente e que estão tentando viabilizar um kit “seco”, no 
valor aproximado de R$ 40,00 (quarenta reais), como forma de evitar o contágio pela Covid-
19 nos refeitórios. Esclareceu que serão três turmas de alunos presencialmente, diante da 
necessidade do rodízio (30% de alunos por turma, ou seja, turmas entre 10 a 15 alunos), e 
que cada turma de aluno terá acesso a merenda escolar nos dois dias que estarão 
presencialmente. Registrou que  no total dos vinte dias úteis letivos por mês, 08 dias serão 
presencialmente na Escola e 12 dias não presenciais. Colocou, ainda, que será 
disponibilizado também kit alimentação destinado a atender a necessidade nutricional dos 
alunos nos dias que não estiverem presencialmente na Escola, de modo que esses 
discentes receberão alimentação mesmo nos dias em que estiverem em aulas remotas. 
Asseverou que os alunos que estiverem exclusivamente em aulas remotas também farão 
jus ao kit para garantir a segurança alimentar. Colocou que já existe programação para isso 
e que as escolas já estão cientes e preparadas para a oferta dessa merenda. Pontuou que 
resta pendente apenas ajustar os gêneros alimentícios que integrarão o kit alimentar que 
garanta segurança alimentar aos alunos no período que não estiverem de forma presencial 
na Escola e que esse kit será elaborado para durar pelo período de 40 dias. Colocou que a 
SEEC está buscando o incremento de recursos federais para contribuir com essa 
alimentação, mas que, caso não obtenham esse auxílio, o kit será fornecido dentro dos 
recursos da SEEC. Por fim, assumiu o compromisso de encaminhar o cardápio da merenda 
escolar a ser ofertada aos alunos quando da retomada das aulas presenciais. 

Uma vez prestadas as informações pertinentes, restaram ajustados os 
seguintes encaminhamentos: 

 

I)  A Chefe de Gabinete da SEEC articulará com a Governadoria uma data 
para agendamento de reunião com a Governadora do Estado para fins de esta se 
posicionar quanto à data de retorno das atividades escolares presenciais na rede 
estadual de ensino, ficando de noticiar essa data ao Ministério Público e Defensoria 
Pública; 

II) A SEEC reforçará o memorando 07/2021 respeitante a necessidade de 
ser respondido o questionário constante no APLICATIVO CENSO COVID -19, 
expedindo segundo memorando ressaltando a necessidade de que todos os 
professores e servidores acessem o aplicativo e preencham o formulário do 
diagnóstico da comunidade escolar, em especial aqueles que integrem o grupo de 
risco por apresentarem comorbidade; 

III) A SEEC reforçará o comunicado nº 03 referente ao retorno da Jornada 
Presencial de Trabalho Administrativo e Pedagógico nas Escolas, expedindo 
segundo comunicado  junto às escolas da rede estadual, de modo que as unidades 
de ensino estejam abertas para a comunidade e funcionando no horário previsto na 
Cláusula Vigésima Segunda do Termo de Acordo firmado; 

IV) A SEEC encaminhará até o fim deste dia Plano de Testagem para os 
Trabalhadores da Educação; 

III) a SEEC remeterá a esta PJ até o dia 12/02/2021: 

1) Planilha das Escolas que já receberam recursos da 2ª parcela do Programa 
PAGUE e do PAGUE EXTRA COVID; 

2) Planilha indicando as escolas da rede estadual, por município, que já estão 
em condições de serem abertas para as atividades presenciais do ponto de vista de 
estrutura predial e de insumos sanitários e ainda com protocolos concluídos e 
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divulgados(Cláusula Décima Segunda); 

3) Informações quanto ao cumprimento ou não da obrigação da deflagração 
do processo de contratação temporária para substituição dos professores que integram o 
grupo de risco e não poderão retornar as atividades presencialmente (Cláusula Oitava). 

IV) a SEEC remeterá no prazo de cinco dias: 

1) Informações quanto a conclusão do Diagnóstico dos professores/servidores 
e alunos (Cláusula Sexta e Sétima): 

2) Informações quanto ao quantitativo das escolas da rede estadual 
apresentaram Relatório Situacional Parcial das atividades não presenciais ofertadas,  
determinado no art. 5º, VI, da Portaria n. 471/2020, cujo prazo corresponde a 28/12/2020; 

3) remessa de planilha atualizada com o horário de funcionamento das 
Escolas por DIREC a partir do dia 01/02/2021 (Cláusula Vigésima Segunda); 

4) Plano de Ação a respeito do Trabalho de Busca Ativa que vem sendo 
desenvolvido pela Secretaria. 

 
Ao final, realizou-se os agradecimentos aos participantes e, nada mais 

havendo a discutir, foi encerrada a reunião às 14:00, lavrando-se o presente termo. 
 
 

Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas                                   Cláudia Carvalho Queiroz 
          Promotora de Justiça                                                Defensora Pública Estadual 
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RIO GRANDE DO NORTE 
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78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 
COMARCA DE NATAL 

 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  

DO RIO GRANDE DO NORTE 
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM 

TUTELAS COLETIVAS 
Avenida Senador Salgado Filho, 

2868b, bairro de Lagoa Nova, Natal-
RN, Cep. 59.075-000,  

 

 
 
 

Termo de reunião – 01 de Março de 2021 – 16:00h 
 

 
Aberta a reunião, às 16h, pela Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Professora 

Fátima Bezerra, na plataforma ZOOM, estavam presentes,  José Duarte Santana - Procurador do 

Estado, Eudo Rodrigues Leite - Procurador Geral de Justiça, Marcus Vinicius Soares Alves – 

Defensor Público Geral do Estado, Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas – Promotora de Justiça,  

Cláudia Carvalho Queiroz – Defensora Pública do Estado, Socorro Batista – Secretária do Gabinete 

Civil, Márcia Gurgel – Secretaria Adjunta de Educação, Marcos Lael de Oliveira Alexandre– 

Subsecretário de Educação,  Isolda Dantas - Deputada Estadual,  Francisco do PT – Deputado 

Estadual, Glauciane Pinheiro Andrade - Coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento 

Escolar/CODESE e Magnólia Margarida dos Santos Morais - Coordenadora da Coordenadoria de 

Órgãos Regionais da Educação/CORE. 
 
A governadora registrou agradecimentos pela participação dos Representantes do MPE e DPE na 

presente reunião, passando a palavra para a Secretária Adjunta de Educação a fim de explanar a atual 

situação do processo de adequação das Escolas da rede estadual as normas sanitárias que devem  ser 

observadas para a retomada segura das atividades escolares de modo presencial. 
 
A Secretária Adjunta colocou a impossibilidade de início das aulas presenciais na rede estadual em 

01/02 devido as condições epidemiológicas e ainda pelo fato de todas as Escolas ainda não estarem 

prontas. Colocou o advento do Decreto Estadual que suspendeu as aulas presenciais na rede pública 

e privada e ainda que houve um avanço no número de escolas prontas em todas as DIRECs. Ressaltou 

que 03 (três) DIRECs as escolas estão totalmente prontas (Angicos, Umarizal, São Paulo do Potengi) 

e que Mossoró avançou de 07 (sete) para 55 (cinquenta e cinco) Escolas prontas. Pontuou que Caicó 

apenas 01 escola não reúne condições em face de uma reforma. 
 
 
A Governadora questionou das quase 600 Escolas Estaduais quantas estariam prontas se o momento 

permitisse o retorno das aulas e as outras que não estão qual a razão principal dessas Escolas não 

estarem prontas, independente da data de retorno.  
 
A Secretária Adjunta de Educação colocou que objetivamente poderiam ser abertas hoje 389 Escolas, 

muitas dessas já fiscalizadas pelas DIRECs e autoridades sanitárias dos Municípios. As demais 245 

Escolas não estão prontas por problemas estruturais ou por não terem recebido recursos do PDDE 

Emergencial por pendências de prestação de contas, embora tenham recebido recursos estaduais, e, 
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ainda, devido a problemas de fornecedores em relação de alguns insumos sanitários e EPI. Registrou 

que algumas Escolas se reuniram para compra de EPIs na PB e CE.  
 
O Subsecretário Lael esclareceu que o trabalho da Secretaria tem sido incansável e que a SEEC está 

muito próxima de concluir o trabalho de organização/preparação/adequação de todas as Escolas. As 

demais Escolas que não estão prontas tem apontado como dificuldade a aquisição de insumos 

sanitários ou precariedade da estrutura física. As Escolas situadas em Natal estão em situação mais 

crítica, tendo apontado infraestrutura física como maior obstáculo para viabilizar a devida adequação. 

Ressaltou que, a cada dia esse quantitativo de escolas prontas tem aumentado. Os recursos do PAGUE 

Extra foram totalmente disponibilizados as Caixas Escolares das Unidades Escolares, oriundos da 

Fonte 192, no total de R$ 2.3000.000,00 e R$ 5.500.000,00.  
 
A Promotora de Justiça Isabelita apontou os pontos pendentes de cumprimento pelo Governo do 

Estado: adaptação das Escolas, conclusão do levantamento do grupo de risco, reinício das aulas 

televisionadas, contratação temporária de professores para substituir os do grupo de risco quando do 

retorno das aulas presenciais, oferta de acolhimento emocional, transporte e merenda escolar. 
 
O Defensor Geral colocou três pontos importantes, a saber, necessidade de ser fixado um prazo de 

conclusão da adequação dessas Escolas, de se identificar quantos professores efetivamente poderão 

retornar as atividades em sala de aula presencialmente e de se concluir a aquisição dos EPIs. 
 
O Procurador Geral de Justiça reforçou que haja uma aceleração do processo de adequação das 

Escolas estaduais e que manteve contato com Drª Luciana sobre a possibilidade de algum incentivo 

fiscal as empresas para doação de tablets e equipamentos para alunos da rede estadual de ensino, de 

modo a ser realizado investimento na área de inclusão digital. 
 
A Deputada Estadual Isolda, Presidente a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, 

informou que teve o cuidado de conversar com o SINTE  e ressaltou da preocupação do governo 

adotar as medidas cabíveis para substituir esse quantitativo de professores que não poderão retornar 

as atividades presenciais por integrarem o grupo de risco, ponderando a dificuldade financeira do 

Estado para tal desiderato. Colocou  a  necessidade e importância do Governo investir em recursos 

de Tecnologia de Informação, pensando em uma linha de crédito para os professores adquirirem 

equipamentos (computadores). Colocou a necessidade do retorno das aulas presenciais seja seguro 

tanto para os professores como para os alunos.  
 
O Deputado Estadual Francisco do PT ressaltou a necessidade dos professores serem incluídos no 

grupo prioritário do programa nacional de vacinação e que o fechamento das escolas públicas 

intensificam o abismo da desigualdade dos alunos da rede pública e privada. E que a Comissão 

Estadual de Educação da Assembleia irá acompanhar esse processo de retomada das aulas presenciais 

para garantia da segurança dos profissionais de educação e para a comunidade escolar. 
 
A Defensora Pública Cláudia Carvalho reforçou a necessidade de conclusão da adaptação das escolas 

e do levantamento dos professores que integram grupo de risco para efetiva deflagração e conclusão 

do processo de contratação temporária, tendo em vista que, quando as condições sanitárias assim o 

permitirem, a rede estadual deverá estar preparada para a retomada, como forma de tentar minorar as 

desigualdades existentes entre a rede pública e privada de ensino. 
 
O Subsecretário Estadual de Educação noticiou que quanto às aulas televisionadas o contrato está em 

vigor até abril e já iniciaram as tratativas para a renovação desse contrato.  
 
A Promotora de Justiça questionou a data do reinício das aulas televisionadas, tendo a Professora 

Glauciane, Coordenadora da CODESE, dito que o termo de adesão para disponibilização das vídeos 
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aulas do Programa Vamos Aprender já foi assinado e a previsão para iniciar a veiculação das aulas na 

televisão Canal Bandeirantes é o prazo máximo de vinte dias a contar desta data. Colocou que até a 

segunda semana de janeiro de 2021 foram veiculados na televisão os aulões para os alunos do ENEM 

e que as aulas continuam sendo disponibilizadas no SIGEDUC. 
 
Quanto ao edital para contratação dos professores para substituírem os que integram o grupo de risco, 

informou o Subsecretário Lael que a minuta do edital do processo de contratação temporária foi 

encaminhado para a SEPLAN para verificação de disponibilidade orçamentária (impacto financeiro).  

Relata que existe uma discussão jurídica quanto à forma que essa substituição se dará, considerando 

que os professores que permanecerão em atividade remota não poderão se afastar formalmente para 

fins de serem substituídos por temporários. 
 
A Governadora colocou a necessidade de ser realizado um estudo para encontrar uma solução jurídica 

para realizar essa substituição dos professores que integram o grupo de risco e que não poderão dar 

aula presencialmente, mas que poderão dar aula de forma remota, inclusive, com a participação do 

Tribunal de Constas do Estado e Procuradoria Geral do Estado. Também a necessidade de ser visto 

nos outros Estados como está sendo tratada essa problemática.  
 
No que pertine à contratação de psicólogos para a oferta do acolhimento emocional da comunidade 

escolar quando do retorno das aulas presenciais, o Subsecretário colocou que o processo 

administrativo para contratação temporária de 22 psicólogos, teve como parâmetro o termo de 

referência da Defensoria Pública  e que submeteram a UFRN para avaliação, de modo que acredita 

que ainda esta semana o processo será deflagrado.  
 
Em relação a merenda escolar, o Subsecretário informou que o kit de alimentação necessitará de 

aporte financeiro do Estado do RN para completar o recurso federal do PNAE. Afirmou a necessidade 

de recursos na ordem de R$ 11 milhões para os kits escolares. 
 
No que se refere ao transporte escolar, a Coordenadora da CORE,  Magnólia, colocou que quanto ao 

transporte escolar foi publicado novo Decreto com reajuste de valor e com prazo de vigência de 04 

anos. Informou que o Estado tem 235 ônibus cedidos aos Municípios do Estado do RN e que nos dias 

15 e 16 de Março será realizada uma formação virtual para todas as DIRECs e Municípios sobre o 

transporte escolar. 
 
A Secretária Adjunta de Educação ressaltou que o Termo de Acordo foi importante para refletir a 

dinâmica já implementada pelo Estado e a necessidade de reforço de inclusão digital. 
 
A Governadora do Estado reforçou a necessidade urgente da SEEC acelerar as providências para 

concluir a adaptação das escolas e a contratação temporária para professores. 
 
A Promotora de Justiça, Isabelita Garcia, questionou se seria possível o Governo lançar edital para 

inclusão digital para os alunos da rede estadual de ensino nos moldes da UERN. 
 
A Governadora do Estado retratou as dificuldades para o Poder Público implementar essa iniciativa 

de inclusão digital, mas que analisaria a sua viabilidade. 
 
Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião às 17h50min. 
 
 
  Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas                                     Cláudia Carvalho Queiroz 
      Promotora de Justiça                                                                 Defensora Pública 
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Natal, 11 de Janeiro de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 

Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos 
Secretário de Estado da Saúde Pública 
Presidente do Comitê Consultivo de Especialistas da SESAP para o enfrentamento da 
Pandemia pela COVID-19 
Secretaria de Estado da Saúde Pública 
Natal/RN 

Assunto: Posicionamento do Comitê Consultivo de Especialistas da SESAP para o 
enfrentamento da pandemia pela COVID-19 quanto a retomada presencial das aulas 
na rede estadual de ensino em 01/02/2021. 

Senhor Secretário, 

1. Em 23/11/2020 o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado 

firmaram com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, representado pela 

Governadora do Estado e pelo Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte 

e do Lazer, Acordo Extrajudicial contemplando a assunção de obrigações para a retomada 

das atividades escolares presenciais nas unidades da rede estadual de ensino no ano de 

2021, conforme documento anexo. 

2, Dentre as diversas obrigações previstas no ajuste em comento consta a 

obrigação de o Estado do RN de retornar as aulas presenciais na rede estadual de ensino
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a partir de 01/02/2021, nos termos da Cláusula Décima Segunda do Termo de Acordo em 

comento, vejamos: 

3. 

Cláusula Décima Segunda: O Estado do Rio Grande do Norte 

compromete-se a retomar as atividades escolares 

presenciais no ano de 2021 em 01 de fevereiro de 2021, em 

todas as Escolas integrantes da rede estadual de ensino, 

não cumprindo esse prazo apenas e tão somente na 

hipótese de não ser recomendada a retomada das 

atividades escolares presenciais nesse período pelas 

autoridades sanitárias do Estado e mediante prévia 

apresentação de parecer técnico descritivo da situação 

epidemiológica, quando deverá ser rediscutida entre os 

presentes acordantes a data para o retorno. 

Com efeito, é condição sine qua non para o retorno das atividades 

escolares presenciais na rede estadual neste ano a análise pelo comitê de especialistas da 

SESAP-RN quanto ao cenário epidemiológico. 

4, Cumpre ressaltar que a Recomendação n. 17/2020 do Comitê de 

Especialistas da SESAP-RN para o enfrentamento da pandemia pela COVID-19, datada de 

02/09/2020, concluiu pela possibilidade da retomada das aulas presenciais das escolas 

públicas e privadas, por município, desde que este atenda os critérios da retomada e as 

escolas estejam preparadas segundo os protocolos de biossegurança. 

Ademais, ressaltou o referido ato recomendatório' que: 

“Tão importante quanto os critérios de retomada das aulas 

presenciais são os critérios para retroceder nesse processo. 

Dois pontos são importantes: o restabelecimento da 

tendência de alta dos casos novos de covid, novamente 

atingindo uma transmissão não controlada, e os casos na 

rede escolar. No primeiro ponto, a análise das tendências da 
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epidemia e dos indicadores composto e Rt pode sinalizar quando 

ocorre essa mudança de tendência. No segundo ponto, 

considera-se um único caso de covid-19 na escola deve ser o 

indicativo para o seu fechamento e se várias escolas apresentam 

casos, o processo de reabertura deve ser revisto. 

6. Assim, considerando a necessidade de serem retomadas as aulas 

escolares presenciais em um cenário seguro em termos de saúde pública, SOLICITAMOS, 

no prazo de 10 (dez) dias, que esse insigne Comitê emita parecer quanto à 

possibilidade da retomada das atividades escolares presenciais na rede estadual de 

ensino prevista para o dia 01/02/2021, levando em consideração a atual situação 

epidemiológica da pandemia da COVID-19 no Estado do Rio Grande do Norte. 

7. Solicitamos ainda que, na eventual hipótese de impossibilidade de 

retomada das aulas presenciais, que seja informado um prazo para reavaliação da 

situação. 

CLAUDIA CARVALHO da da Sal por 
VITA VOALA Wu Naa A QUEIROZ:00878668462 Sonar 

pá Garcia Gomes Neto Rosas Cláudia Carvalho Queiroz 

Promotora de Justiça Defensora Pública

Documento nº 949035 do procedimento: 302323460000302202041
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº f1ce9949035. Pág. 3 de 13

Num. 66515502 - Pág. 3

Num. 10249577 - Pág. 88Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



     MINISTÉRIO P 

  

ÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
78' PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL/RN 

Rua Nelson Geraldo Freire, 255, Lagoa Nova, Cep 59064-160, Natal/RN Telefone(s): 
(84)99604-5812 

TERMO DE REUNIÃO 

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2020, às 14h, através do Google Meet, 
reuniram-se a Dr” Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, 78º Promotora de Justiça da Comarca de 
Natal, Dr”. Cláudia Carvalho Queiroz, Defensora Pública Estadual, Senhora Márcia Maria Gurgel 
Ribeiro, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado da Educação da Cultura, do Esporte e do Lazer 
do RN, Senhora Glauciane Pinheiro Andrade, Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da 
Secretaria da Educação, Senhora Magnólia Margarida dos Santos Morais, Coordenadora de Órgãos 
Regionais de Educação, Senhor Marcos Lael, Subsecretário de Educação, a Senhora Ana Morais, 
Chefe de Gabinete da SEEC e a Senhora Josélia Maria Silva, Subcoordenadora da 
Subcoordenadoria de Assistência ao Educando/SUASE, com a finalidade de acompanhar o 
cumprimento das obrigações contempladas no Termo de Acordo Extrajudicial formalizado em 
23/11/2020 entre o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Estado do Rio 
Grande do Norte, através da SEEC, nos autos dos Procedimentos Administrativos n. 
30.23.2346.0000302/2020-41 e 31.23.2346.0000218/2020-61. 

Aberta a reunião, a Promotora de Justiça Isabelita Garcia questionou primeiramente 
aos representantes da SEEC a razão de ter sido contemplado no Art. 5º da Portaria n. 471/2020, 
inciso VIII, o período de 01/02 a 12/03/2021 como terceiro período emergencial das atividades não 
presenciais nas escolas da Rede Pública Estadual, com a possibilidade de atividades presenciais, e 
não a previsão da retomada das atividades escolares presenciais, nos termos pactuado na 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 

Em resposta, a Secretária Adjunta de Educação esclareceu que tal redação se deve ao 
fato de que a retomada das atividades presenciais está condicionada à existência de cenário 
epidemiológico favorável. Colocou que a interpretação que se deve conferir à tal dispositivo é a de 
que as aulas presenciais retomarão em 01/02/201, sendo que somente na hipótese de não haver 
condições epidemiológicas favoráveis é que as atividades presenciais não serão retomadas na 
mencionada data. 

Ato contínuo passou a questionar aos Representantes da SEEC quanto ao 
cumprimento das obrigações contempladas nas Cláusulas abaixo elencadas e pendentes de 
informações quanto ao seu cumprimento, conforme termo de reunião datado de 24/11/2020: 

Cláusula Primeira: Parágrafos Segundo (nota técnica aproveitamento das aulas 
televisionadas), Terceiro (suporte pedagógico para aulas televisionadas) e Quarto (busca ativa 
dos alunos que não participaram das atividades não presenciais): 
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A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar informou que as orientações sobre as 
aulas televisionadas já estão no Sigeduc e que já foi informado as regionais que foi criado um 
modulo dentro do Sigeduc para armazenamento das aulas televisionadas, as quais ficarão 
disponíveis para professores e alunos. 

Pontuou que a Nota Técnica para aproveitamento das aulas televisionadas está em 
fase de finalização e que até o dia 11/12/2020 será publicada a referida Nota Técnica e enviada a 78º 
PJ de Natal. 

Cláusula Segunda (oferta das aulas televisionadas em 2021 e nota técnica 
quanto ao planejamento das atividades escolares não presenciais para fins de cumprimento da 
carga horária do ano letivo de 2020, objetivos de aprendizagem de cada etapa da educação 
básica, dentre outros): 

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação asseverou 
que já estão sendo realizadas tratativas com a SEPLAN voltadas a renovação do contrato com a 
empresa de televisão para a continuidade da transmissão de aulas televisionadas no ano de 2021. 
Asseverou que, todavia, a SEEC aguarda posicionamento da SEPLAN sobre a existência de 
orçamento que permita a renovação desse contrato. Noticiou que na próxima reunião agendada 
inicialmente para o dia 13/01/2021 a Secretaria se posicionará a respeito da continuidade dessas 
aulas televisionadas no ano vindouro. 

No respeitante a elaboração de Orientações Técnicas em relação a oferta ds 
atividades escolares não presenciais cada etapa da educação básica para integralizar a carga horária 
do ano letivo de 2020, dentre outros assuntos, que deveria ter sido entregue a esta PJ até o dia 
07/12/2020, conforme termo de reunião datado de 24/11/2020, a Coordenadora da CODESE 
colocou que está elaborando a sistematização desse documento (Nota Técnica - “Orientações 
Complementares”) e que discutirá o teor final desse documentocom as DIRECS, de modo que 
remeterá a sua versão final a este Órgão Ministerial até o dia 18/12/2020. 

Asseverou que as Subcoordenadorias de ensino já realizaram várias reuniões 
repassando orientações sobre os assuntos constantes no parágrafo único da Cláusula Segunda. 

Quanto ao Trabalho de Busca ativa com os alunos se Já foi expedida nota técnica 
orientadora para todas as Regionais e escolas disciplinando como deve ser feito esse trabalho de 
busca ativa, conforme noticiado na reunião do dia 24/11/2020 pela Coordenadora da CODESE, a 
Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação informou que foi elaborada 
uma Nota Técnica dispondo sobre as orientações (passo a passo) as Regionais e Escolas quanto às 
medidas a serem adotadas para a realização do trabalho de busca ativa. Asseverou que encaminhará 
a esta PJ, por e-mail, o referido documento ainda nesta data. 

  

Cláusula Terceira (oferta de acompanhamento pedagógico presencial após 15 
dias do recebimento do recursos do PDDE/Emergencial): 

No respeitante a apresentação de Planilha quanto as Escolas que já iniciaram ou que 
Já estão aptas a iniciar acompanhamento pedagógico presencial para os alunos do 9ºano e 3ºano do 
ensino médio: 

O Subsecretário informou que neste momento não dispõe de tal planilha, de modo 
que não tem essas informações. 
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À Secretária Adjunta asseverou que a SEEC expediu comunicado para que as escolas 
encaminhem o plano de atividades presenciais que serão ofertadas neste ano e que algumas 
unidades de ensino já encaminharam esse Plano quanto a maneira que realizarão esse 
acompanhamento pedagógico presencial aos alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3ºano do 
ensino médio. 

A Coordenadora da CORE pontou que solicitará às DIRECSs que prestem 
informações sobre a oferta dessa atividade presencial (acompanhamento pedagógico para os alunos 
dos citados anos do ensino fundamental e médio) e que, posteriormente, será encaminhada planilha 
das escolas que estão ofertando atividades pedagógicas presenciais aos alunos do 9º ano e do 3º ano 
do ensino médio. 

Em relação a apresentação de Planilha das Escolas que já receberam recursos do 
PDDE Emergencial em novembro/2020, visto que foi informado na reunião do dia 24-11-2020 pelo 
Subsecretário que algumas escolas já receberam em 06/1 1/2020, recursos do PDDE Emergencial: 

O Subsecretário informou que neste momento não dispõe de tal planilha. Colocou 
que diretores de várias escolas da região oeste e do Seridó estão preocupados com a retomada do 
trabalho presencial nas Escolas diante do avanço da Covid-19 no Estado, argumentando que tem 
aumentado o número de casos de pessoas testadas positivamente para a doença. 

Cláusula Quarta (reforma das Escolas até 20/01/2020): 

No respeitante ao início das reformas nas estruturas prediais das Escolas, conforme 
os dois documentos já elaborados pela SEEC quais sejam “Protocolo de Segurança de Infraestrutura 
Escolar — Pandemia COVID 19 — Retomada das Aulas Presenciais e o memorial descritivo (EPI e 
insumos): 

O Subscretário informou que realizará reunião no dia 11/12/2020 com os Diretores 
das 16 DIREC a fim de reforçar que devem informar as Escolas de suas respectivas circunscrições 
que as mesmas devem organizar com recursos do PDDE e PAGUE a estrutura predial, bem como 
adquirir os insumos sanitários necessários ao atendimento das exigências definidas no Documento 
Potiguar — Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipal 
de ensino do RN, como também no Protocolo de Segurança de Infraestrutura Escolar — Pandemia 
COVID 19 — Retomada das Aulas Presenciais e o memorial descritivo elaborados pela SEEC. 

  

Cláusula Sexta (conclusão do diagnóstico da comunidade até 18/12/2020): 

No respeitante a publicação de Portaria até o dia 01/12/2020 pelo Secretário de 
Educação quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao Diagnóstico da 
Comunidade Escolar pelos professores, funcionários das Escolas Estaduais, conforme informado na reunião do dia 24/11/2020 e aplicação do questionário pelo Google Forms respeitante ao Diagnóstico da Comunidade Escolar: 

O Subsecretário informou que os formulários preliminares foram revisados/reformulados para alcançar alunos e professores e que estão atualmente com a área de tecnologia da SEEC para finalização, de forma que ainda pendentes de aplicação. Colocou que na próxima semana será finalizado esse questionário e que será editada Portaria até o dia 18/12/2020 para publicação quanto a necessidade de ser respondido esse questionário. 

  

Cláusula Sétima (conclusão até 30/11/2020 do levantamento de professores que 

  

  

o 
Pág.3

Documento nº 949035 do procedimento: 302323460000302202041
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº f1ce9949035. Pág. 6 de 13

Num. 66515502 - Pág. 6

Num. 10249577 - Pág. 91Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



integram o grupo de risco): 

O Subsecretário informou que o questionário que está para ser finalizado em relação 
ao Diagnóstico da Comunidade Escolar contemplará a identificação dos professores que integram o 
grupo de risco. Pontuou que o questionário em comento poderá ser a princípio acessado e 
respondido pelo Google Form Sigeduc e e-mail. 

Informou que, a princípio, o questionário ficará disponível para preenchimento pelo 
prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas e que a consolidação dos dados pode ser feita em prazo 
curto, uma vez que as informações são coletadas do próprio sistema. 

Cláusula Oitava (conclusão até 25/01/2021 da contratação temporária de 
professores e profissionais de apoio para substituir profissionais que não possam retornar ao 
trabalho presencial): 

A Secretária Adjunta informou que não iniciou ainda as discussões a respeito da 
deflagração desse processo seletivo para contratação temporária. 

Noticiou que a SEEC dará prioridade as discussões a respeito dessa contratação 
temporária com a COAPRH e que no dia 14/12/2020 será realizada reunião para tratar do assunto. 

Cláusula Nona ( inserção do prazo dos Relatórios Parcial e Final das atividades 
escolares não presenciais na Portaria respeitante ao calendário escolar 2020/2021): 

A Secretaria Adjunta comunicou que houve a devida inclusão desses prazos na 
Portaria n. 471/2020. 

Cláusula Décima ( Inserção na Portaria do Calendário escolar 2020/2021 do 
período da Semana Pedagógica de 2021): 

  

A Secretaria Adjunta comunicou que houve a devisa inclusão desses período na 
Portaria n. 471/2020. 

Cláusula Décima Primeira (Publicação da Portaria do Calendário Escolar 
2021/2021: 

A Secretaria Adjunta comunicou que foi publicada a Portaria 471/2020 que disciplina 
o calendário escolar 2020/2021. 

Cláusulas Décima Segunda e Décima Quarta (retomada das aulas presenciais 
em 01/02/2021 e as escolas prontas em termos de estrutura física e material a partir de 
20/01/2021) 

Quanto a aquisição de insumos ou adequações na estrutura física predial por parte 
das Escolas Estaduais, notadamente, as que já receberam em novembro/2020 recursos do 
PDDE/Emergencial: 

O Subsecretário informou, especificamente em relação as escolas da 10º DIREC, que obteve informações junto à diretora da citada DIREC, que as unidades da referida DIREC já providenciaram a aquisição de insumos ou adequações na estrutura física predial, dispondo de estruturas que atendem aos protocolos de segurança, estando em consonância com o que dispõe o 

l 
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Documento Potiguar. 

Asseverou que não foi realizada a reunião prevista para o dia 04/12/2020 com as 
DIRECS para tratar da preparação das escolas do ponto de vista da aquisição de insumos e 
adequação da estrutura física para se que estejam aptas a retomada das atividades presenciais, ou 
seja, para que adquiram os insumos e realizem as adequações pertinentes nas estruturas que se 
fizerem necessárias para que as unidades de ensino atendam aos Protocolos Sanitários (Protocolo e 
Manual Descritivo). 

Noticiou que no dia 11/12/2020 será realizada a supracitada reunião para fins de a 
SEEC repassar às DIRECS orientações quanto ao Protocolo de retomada das aulas presenciais a 
serem elaborados por cada escola e ao Memorial Descritivo, bem como no intuito de a SEEC 
repassar às DIRECS orientações quanto à possibilidade de aquisição, por parte das escolas, de 
insumos com os recursos do PDDE recebidos. 

No tocante ao repasse dos recursos do PAGUE Emergencial com previsão conforme 
reunião do dia 24/11/2020 para 04/12/2020, a fim das Escolas realizarem a aquisição dos recursos 
materiais, como também as reformas/adequações na estrutura predial necessários ao atendimento do 
protocolo de biossegurança: 

O Subsecretário informou que ainda não foi feito o repasse desses recursos e que não 
há previsão para essa transferência. Asseverou que a definição de uma data para a realização desse 
repasse depende da secretaria de planejamento. 

No respeitante a Organização do Transporte Escolar para 2021: 

A Coordenadora da CORE informou que está em curso a prestação de contas por 
parte dos Municípios/ pagamento por parte do Estado em relação ao PETERN (Programa Estadual 
de Transporte Escolar do Rio Grande do Norte) do corrente ano bem como que a edição da Portaria 
disciplinando o transporte escolar no ano de 2021 depende da referida prestação de contas. 

Ressaltou, ainda, que é preciso que os Municípios façam adesão ao PETERN e que 
essa adesão é anual, de modo que será negociado com as Prefeituras a adesão das mesmas ao citado 
Programa no início do ano de 2021. 

Cláusula Décima Terceira (elaboração das Escolas dos respectivos protocolos e 
expedição de Nota disciplinando prazos e fluxos para o envio dos protocolos): 

  

Quanto a publicação da Nota Técnica prevista para o dia 04/12/2020 disciplinando os 
prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de retomada de atividades escolares presenciais 
pelas Escolas da rede estadual, conforme informado na reunião do dia 24/11/2020: 

O Subsecretário informou que será emitida Resolução para atendimento do pactuado no Parágrafo Unico da Cláusula Décima Terceira do Acordo firmado. 

A Secretária Adjunta colocou que a SEEC priorizará a elaboração dessa Resolução. 

O Subsecretário colocou que pretende que essa Resolução seja publicada no dia 
18/12/2020. Esclareceu não foram realizadas as reuniões com as DIRECS e Escolas integrantes 
dessas DIRECS a partir do dia 04/12/2020 com a finalidade de orientar e divulgar os documentos 
Protocolo de Segurança da Infraestrutura escolar e o memorial descrito elaborados pela SEEC para 
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que as Escolas comecem a elaborar seus protocolos de retomada, como também para informar 
nessas reuniões as Escolas que as mesmas deverão com os recursos do PDDE Emergencial e 
PAGUE adquirirem os insumos necessários e adequar a estrutura da Escola, nos termos do 
Protocolo de Segurança da Infraestrutura escolar e o memorial descrito elaborado pela SEEC, 
segundo informado na reunião do dia 24/11/2020, mas que essa reunião ocorrerá no dia 11/12/2020. 

Cláusula Décima Quinta (apresentação dos protocolos das Escolas até 
20/01/2021 as comunidades escolares): 

No respeitante se as Escolas já começaram a elaborar seus protocolos para que sejam 
apresentados as respectivas comunidades escolares até 20/01/2020: 

O Subsecretário informou que no dia 11/12/2020 será realizada reunião com as 
DIRECS para tratar da preparação das escolas do ponto de vista da aquisição de insumos e 
adequação da estrutura física para se que estejam aptas a retomada das atividades presenciais, ou 
seja, para que adquiram os insumos e realizem as adequações pertinentes nas estruturas que se 
fizerem necessárias para que as unidades de ensino atendam aos Protocolos Sanitários (Protocolo e 
Manual Descritivo). 

Noticiou que por ocasião da supracitada reunião a SEEC irá repassar às DIRECS 
orientações quanto ao Protocolo de retomada das aulas presenciais a serem elaborados por cada 
escola e também acerca do Memorial Descritivo. bem como que SEEC orientará as DIRECS 
orientações quanto à possibilidade de aquisição, por parte das escolas, de insumos com os recursos 
do PDDE recebidos. 

Cláusula Décima Sexta (a partir de 11/01/2021 oferecer aplicação de testes para 
professores e demais servidores das Escolas com sintomas) 

  

No referente a reunião com a SESAP para definir as medidas necessárias para 
garantir o cumprimento da cláusula em questão, com também para expedição de Nota Técnica 
Conjunta entre as Secretarias de Educação e Saúde sobre a realização de testagem para os 
professores, conforme compromisso assumido na reunião do dia 24/11/2020: 

O Subsecretário informou que foi discutido com a Secretaria de Saúde essa questão, 
concluindo-se pela pertinência da expedição de Comunicado interno da SEEC contendo orientações 
quanto ao procedimento a ser observado para realização de testagem para os professores, servidores 
e colaboradores e que esse documento está em fase de elaboração. 

Cláusula Décima Sétima ( realização de acolhimento emocional nos primeiros 
quinze dias de aulas presenciais): 

Em relação a deflagração de processo de contratação temporária de Psicólogos, 
conforme noticiado na reunião do dia 24/11/2020: 

O Subsecretário noticiou que foi feito Termo de Referência e Justificativa para a 
contratação de empresa que oferte suporte psicológico e que o citado termo de referência está em 
fase de finalização, aguardando-se a descentralização de recursos junto a SEPLAN para que seja 
deflagrado o procedimento licitatório. 

Cláusula Vigésima ( oferta de programas de recuperação de aprendizagem) 

No respeitante a oferta de programas de recuperação de aprendizagem: 
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A Secretária Adjunta colocou que todas essas orientações dependem de planejamento 
junto as escolas. Asseverou que a construção desses programas serão discutidos com as unidades de 
ensino e que aoferta desses programas de recuperação de aprendizagem também serão abordados na 
jornada pedagógica a ser realizada no ano de 2021, onde as Escolas devem realizar planejamento 
das atividades pedagógicas que serão ofertadas no ano vindouro. 

Cláusula Vigésima Primeira (Trabalho de busca ativa dos alunos que não 
retornaram as atividades presenciais): 

A Coordenadora de Desenvolvimento Escolar informou que, quanto ao trabalho de 
busca ativa com os alunos se já foi expedida nota técnica orientadora para todas as Regionais e 
escolas disciplinando como deve ser feito esse trabalho de busca ativa. Asseverou que encaminhará 
a esta PJ, por e-mail, o referido documento nesta data. 

Cláusula Vigésima Segunda (abertura das Escolas para trabalho presencial 
pedagógico e administrativo a partir de 17/ 11/2020): 

Quanto ao comunicado às escolas subscrito pelo Secretário de Educação orientando a 
respeito da necessidade de estarem abertas semanalmente das 08:00 às 14:00, em cumprimento a 
essa Cláusula, conforme noticiado pelo Subsecretário na reunião do dia 24/1 1/2020: 

O Subsecretário informou que foi emitido um Comunicado (Comunicado nº 03), 
subscrito pela Comissão de Retomada da Jornada Presencial de Trabalho, reproduzindo o texto da 
cláusula décima segunda, orientando a escola a abrirem os setores administrativos e pedagógicos de 
segunda a sexta feira, das 08:00h as 14:00h, em cumprimento ao acordo firmado. Tal comunicado 
foi enviado, por meio de um Processo gerado no Sistema SEI, às DIRECS, que por sua vez, 
repassaram, por e-mail, às escolas de suas respectivas circunscrições. 

Cláusula Vigésima Terceira (aditamento dos contratos de transporte escolar 
para disponibilização nos sábados, contraturno, feriados): 

A Coordenadora do Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação colocou que a Portaria que será editada regulamentando o PETERN no ano de 2021 contemplará tanto a necessidade da observância das exigências sanitárias como também o incremento do valor repassado aos municípios para a disponibilização de transporte escolar aos sábados, em feriados e 
no contraturno escolar. 

Cláusula Vigésima Quarta (entrega dos kits alimentares até 30/11/2020 e 31/12/2020): 

Em relação a conclusão da entrega do 2º Kit alimentar até o dia 30/1 1/2020: 
A Subcoordenadora da SUASE Josélia asseverou que as 15 DIRECS estão quase finalizando a entrega desses kits, restando pendente as entregas desse kit apenas as escolas da 1º DIREC ( Município Natal), com início de previsão de entrega em janeiro de 2021. Entretanto, ressaltou que as escolas dessa 1º DIREC Já estão recebendo o 3º kit (kit verde), diante do retardo da entrega desse 2º kit nas Escolas situadas em Natal. Colocou que a entrega do 2º kit para as escolas de Natal será finalizada somente em Janeiro de 2021 em razão da grande quantidade de alunos, da dificuldade de armazenamento de dois kits ao mesmo tempo nas escolas e da dificuldade de £ 
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logística das empresas fornecedoras para realizar a entrega desses gêneros alimentícios em centenas 
de Escolas no referido Município e ainda distante umas das outras. 

No que diz respeito a entrega do 3º Kit Alimentar em dezembro, notadamente, se 
iniciou a sua entrega pelos Municípios que integram a 1º DIREC e 3º DIREC, a Subcoordenadora 
esclareceu que o 3º kit já começou a ser enregue nas 12º e na 16º e 10º e que as demais DIRECs 
iniciarão a entrega desse kit no dia 14/12/2020, com término no dia 22/12/020. Colocou que a 
entrega do 3º kit para as escolas da 1º DIREC está prevista para começar no dia 14/12/2020 e 
acredita que até o dia 22/12/2020 finalizam a entrega do 3º kit e que o encerramento do 2º kit em 
Natal só se dará em janeiro/2021. 

Quanto a incrementação do valor calórico do 3º kit: 

A Sr” Josélia informou que houve a melhoria da qualidade do 3º Kit para o 
incremento do valor calórico do mesmo e que o referido kit contém tubérculos, frutas, verduras 
hortaliças e polpa de fruta. 

Uma vez prestadas as informações pertinentes, restaram ajustados os seguintes 
encaminhamentos: 

a) a SEEC encaminhará a esta PJ para o e-mail 78pmj.natalmprn.mp.br até o 
dia 11/12/2020: 

  

1 - Orientações Técnicas quanto ao aproveitamento da oferta da atividade escolar 
não presencial televisionada com as outras atividades escolares Já ofertadas (Parágrafo Segundo da 
Cláusula Primeira); 

b) a SEEC encaminhará a esta PJ para o e-mail 78pmj.natal)mprn.mp.br até 
o dia 16/12/2020: 

  

I- Planilha quanto as Escolas que já iniciaram ou que já estão aptas a iniciar 
acompanhamento pedagógico presencial para os alunos do 9ºano e 3ºano do ensino médio(Cláusula 
Terceira): 

2 - Planilha das Escolas que já receberam recursos do PDDE Emergencial em 
novembro/2020, visto que foi informado na reunião do dia 24-11-2020 pelo Subsecretário que 
algumas escolas já receberam em 06/1 1/2020, recursos do PDDE Emergencial (Cláusula Terceira); 

3- Uma via do Comunicado nº 03 encaminhado as Escolas quanto a abertura das 
Escolas de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, para trabalho administrativo e pedagógico, para o 
e-mail da 78º PJ (Cláusula Vigésima Segunda); 

4- Planilha das escolas que estão abertas para atender à comunidade das 08:00h as 
14:00h, conforme Comunicado nº 03 da SEEC (Cláusula Vigésima Segunda); 

5- Portaria expedida pelo Secretário de Educação quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e funcionários das Escolas Estaduais (Cláusula Sexta); 

c) A SEEC publicará até o dia 18/12/2020: 

1- Resolução dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de retomada de atividades escolares presenciais pelas Escolas da rede estadual; 

/ 
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2 - Portaria quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao 
Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e funcionários das Escolas Estaduais até O 
dia 18/12/2020 (Cláusula Sexta); 

d) A SEEC encaminhará a esta PJ para o e-mail 78pmj.natal)mprn.mp.br até 
o dia 18/12/2020: 

1 - informações quanto ao andamento da elaboração e publicação de edital de 
processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários para substituir os 
professores efetivos que integram o grupo de risco (Cláusula Oitava); 

2- Resolução dispondo sobre os prazos e fluxos para apresentação dos protocolos de 
retomada de atividades escolares presenciais pelas Escolas da rede estadual, enviando uma via esta 
PJ (Cláusula Décima Terceira); 

3- Portaria quanto a necessidade de ser respondido o questionário respeitante ao 
Diagnóstico da Comunidade Escolar pelos professores e funcionários das Escolas Estaduais até o 
dia 18/12/2020 (Cláusula Sexta): 

4 - Comunicado interno da SEEC sobre a realização de testagem para os professores, 
servidores e colaboradores (Cláusula Décima Sexta); 

5- Nota técnica (Orientações Técnicas) quanto ao planejamento das atividades 
escolares não presenciais para fins de cumprimento da carga horária do ano letivo de 2020, 
objetivos de aprendizagem de cada etapa da educação básica a serem alcançados(Parágrafo Único 
da Cláusula Segunda). 

e) A SEEC se posicionará na próxima reunião, a ser realizada a princípio no dia 
13/01/2021, sobre a renovação do contrato com a empresa para a continuidade da transmissão 
das aulas televisionadas no ano de 2021 ( Caput da Cláusula Segunda); 

  

f) aprazamento de reunião para o dia 13/01/2021 ( quarta-feira), às 14h, na sede 
da SEEC, a ser confirmada pela Secretária Adjunta de Educação mediante contato telefônico 
mantido com a titular da 78º PJ de Natal, para dar continuidade ao monitoramento do cumprimento 
das obrigações contempladas no Termo de Acordo Extrajudicial. 

Ao final, realizou-se os agradecimentos aos participantes e, nada mais havendo a 
discutir, foi encerrada a reunião às 17h30min, lavrando-se o presente termo. 

CLAUDIA CARVALHO Assinado de forma digital por CLAUDIA 

CARVALHO QUEIROZ:00878668462 
QUEIROZ:00878668462 Dados: 2020.12.10 15:43:07 -03'00' 

Isabelita Garcia Gômes Neto Rosas Cláudia Carvalho Queiroz 
Promotora dg Justiça Defensora Pública 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA 

RECOMENDAÇÃO No. 22/2020 

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS DA SESAP-RN PARA O

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19 

Neste documento são apresentadas tendências  e estratégias de controle da

doença  causada  pelo  novo  coronavírus  (Covid-19)  discutidas  no  Comitê  de

Especialistas organizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN),

cujo objetivo é servir de ambiente consultivo para embasar as tomadas de decisões do

Governo do Estado para enfrentamento da pandemia. O referido comitê é constituído

pela PORTARIA-SEI Nº 1984, DE 20 DE JULHO DE 2020,  sendo também parte da

estratégia adotada pelo Estado do RN para o enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Em reunião por webconferência em 22 de janeiro de 2021, às 17h, reuniu-se  

este comitê de especialistas para, dentre outras pautas, analisar as tendências da 

covid 19 no estado, avaliar os riscos de retomada das aulas das escolas públicas do 

RN e  apresentar critérios para o início das aulas presenciais. 

Análise de tendência da epidemia da covid-19 no estado 

Foram  considerados  os  casos  novos  entre  1º.  de  abril  e  18  de  janeiro,

calculados  como a média a cada 7 dias para evitar flutuações devidas à velocidade na

identificação  dos dados.  Para cada mês foi  calculada a variação percentual  diária

(VPD) de casos e  de óbitos. A título de exemplo, uma VPD de 5% significa que, no

período referido, os  casos novos aumentaram em média 5% a cada dia. Quanto menor

esse valor, menor é  o crescimento na tendência dos casos e, se o período é muito

longo entre as inflexões,  pode indicar uma tendência de estabilização. Quando esse

número é negativo, significa  que há uma tendência significativa de queda no período.

Na Figura 1 a seguir, podemos  ver a tendência de novos casos para o estado. Nota-se

uma tendência de crescimento 
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1 
no número de novos casos ao longo dos meses de abril e maio com VPD de 4,8% e

5,1% respectivamente. O pico no número de casos ocorre em 7 de junho, com uma

média de 926 casos por dia. A partir  deste ponto ocorre um declínio constante nos

meses de junho, julho e agosto. A partir do final de agosto os casos param de cair e ao

longo do mês de setembro ocorre um crescimento  de 0,5% ao dia.  Em outubro o

crescimento já é de 1,2% ao dia e continua em novembro, com uma taxa de 4,0%, a

maior desde maio. Em 30 de novembro o Estado já tem uma média de casos diária

similar ao final de maio (788 casos). A partir do começo de dezembro se inicia uma

redução nos casos que perdura até o final do mês, com uma redução geral de -1,1%

ao  dia. Esta tendência parece se interromper a partir do início de janeiro, onde se

inicia um  novo ciclo de aumento. 

Figura 1. Tendência dos novos casos de covid-19 no Rio Grande do Norte, expresso na média móvel de 7

dias a partir da data dos primeiros sintomas. Dados acima de cada mês correspondem à Variação Percentual Diária

(VPD). Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.

As Figuras 2 e 3 trazem as tendências para as regiões. A região metropolitana,

assim como a 1ª. (São José de Mipibu) e a 3ª. (João Câmara) têm perfil similar ao do

estado,  porém  com  um  crescimento  mais  pronunciado  na  1ª.  região  no  mês  de

novembro.  A  2ª.  região  (Mossoró)  tem  um  perfil  bastante  peculiar,  com  valores

oscilantes entre 50 e 90 casos por dia desde agosto. Diferente do estado e das demais

regiões, em novembro o crescimento foi de apenas 0,5%, uma quase estabilidade. A

4ª.   (Caicó),  5ª.  (Santa  Cruz)  e  a  6ª.  (Pau  dos  Ferros)  regiões  apresentaram

crescimento  bastante significativo em novembro, sendo o maior na 4ª. região, com

6,8% ao dia. Na 
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2 
8ª. região (Açu) o perfil é similar à 2ª., provavelmente pela proximidade territorial, mas

o crescimento em novembro é também preocupante. De modo similar ao estado, em

todas as regiões se observa um declínio na média diária de casos a partir do começo

de dezembro. 

Figura 2. Tendência dos novos casos de covid-19 nas regiões de saúde do estado, expresso na média a  cada 7 dias

a partir da data dos primeiros sintomas. Dados das regiões I, II e III e Metropolitana. Linha pontilhada em  cinza

indica o período com dados não consolidados. Números acima de cada mês correspondem à Variação  Percentual

Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

3 
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Figura 3. Tendência dos novos casos de covid-19 nas regiões de saúde do estado, expresso na média a  cada 7

dias a partir da data dos primeiros sintomas. Dados das regiões IV, V e VI e VIII. Linha pontilhada em cinza  indica

o período com dados não consolidados. Números acima de cada mês correspondem à Variação Percentual  Diária

(VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

Com relação à análise dos municípios mais populosos, podemos ver na Figura

4 que, em geral, os municípios-sede de regionais têm um padrão bastante semelhante

à  sua  região.  Chama  a  atenção,  no  entanto,  o  perfil  de  Parnamirim,  na  região

metropolitana, que tem um crescimento em novembro maior que a própria capital e, em

dezembro, há uma aparente estabilidade.

4 
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Figura 4. Tendência dos novos casos de covid-19 em municípios selecionados, expresso na média a cada 7 dias a

partir da data dos primeiros sintomas. Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados.

Números acima de cada mês correspondem à Variação Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.

Com relação à previsão da tendência dos casos, é possível estimar a média de

casos diária no futuro a partir da VPD e supondo uma linearidade da reta de tendência.

A Figura  5  a  seguir  mostra  uma  simulação  para  três  situações  distintas.  A linha

pontilhada em azul representa a previsão do que poderia ter acontecido se a tendência

de queda não tivesse sido interrompida no começo de setembro e a linha pontilhada

em  laranja representa a previsão considerando o crescimento médio a partir do início

deste  ano. A linha pontilhada em verde indica a tendência de queda, considerando que

o  declínio a partir do início de dezembro pode ser considerado sustentável. Caso a

tendência interrompida no início de setembro tivesse se mantido,  no final  do ano o

número de casos seria o mesmo de abril  (40 casos).  Se a tendência de queda se

consolidar, teremos um novo ciclo de declínio e, no final de fevereiro, a média diária de

casos chegará próxima de 200 casos, similar ao começo de setembro. Contudo, se a

tendência for de aumento, como mostra o comportamento na primeira semana de 

5 
janeiro, pode-se voltar ao pior pico da epidemia ainda em fevereiro. Essa tendência 
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deve  ser vista com cautela, pois está baseada em dados de apenas uma semana. 

Figura 5. Previsão de novos casos de covid-19 no Rio Grande do Norte, calculados a partir da Variação

Percentual Diária (VPN). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

Com relação à tendência de óbitos, o início da queda no número diário ocorre,

obviamente, mais tarde em relação aos casos. Pela Figura 6, é possível notar que o

pico  ocorre  no  dia  16  de  junho  com  32  óbitos  por  dia,  iniciando-se  uma  queda

constante  até o começo de setembro, quando se tem uma média em torno de 4 óbitos

por  dia.   Ocorre  em  seguida  uma  desaceleração  na  queda  ao  longo  do  mês  de

setembro e uma  subida discreta (0,7% ao dia) durante o mês de novembro e, durante

todo o mês de  dezembro, ocorre uma tendência mais pronunciada de aumento. Ao

que parece,  portanto, o efeito do aumento no número de casos sobre os óbitos vem

aparecer bem  mais tardiamente. Isso fica mais claro quando se observa a tendência

na letalidade  (Figura 7). Em algumas regiões, conforme se pode observar na Figura 7,

a tendência  geral é de aumento em novembro e dezembro.
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Figura 6. Tendência dos novos óbitos por covid-19 no Rio Grande do Norte, expresso na média a cada 7 dias e da data

do encerramento do caso. Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados. Números acima de

cada mês correspondem à Variação Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.  

Figura 7. Letalidade da covid-19, medida pelo percentual de óbitos em relação aos casos confirmados no Rio Grande

do Norte. O dado em destaque corresponde ao pico. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.

7 
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Figura 8. Tendência dos novos óbitos por covid-19 em algumas regiões do estado, expresso na média a cada 7 ou 14

dias, considerando a data do encerramento do caso. Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não

consolidados. Números acima de cada mês correspondem à Variação Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da

SESAP-RN.  

Uma ferramenta que o estado adotou para monitoramento da pandemia é o

indicador composto que considera não somente dados epidemiológicos como também

dados assistenciais. Na figura 9, pode-se observar que ainda que boa parte do estado

esteja classificado como verde claro  ou escuro,  as regiões 4a.,  2a.  e 6a possuem

vários   municípios  em amarelo  claro  e  escuro,  estando o  município  de Viçosa  em

vermelho,  como risco extremo. É uma piora grande do quadro que se apresentava no

início de  dezembro (figura 11).
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Figura 9. Indicador composto por município, considerando a tendência de risco por cores. 1 e 2: baixo risco; 3 médio

risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 21 de janeiro de 2021. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

Figura 10. Distribuição proporcional de municípios e população, considerando a tendência de risco por cores do

indicador composto. 1 e 2: baixo risco; 3 médio risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 21 de janeiro de

2021. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.
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Figura 11.Evolução do indicador composto por município, considerando a tendência de risco por cores. 1 e 2: baixo

risco; 3 médio risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 09 de dezembro de 2020 a 21 de janeiro de 2021.

Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

Protocolo de biossegurança de retomada das atividades nas escolas estaduais e 

municipais do Rio Grande do Norte: histórico e diretrizes gerais 

No dia 31 de agosto de 2020, o Comitê de Educação para Gestão das Ações de

Combate à Pandemia da covid-19 apresentou o “Documento Potiguar: Diretrizes Para

Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do

Rio Grande Do Norte”.  Naquela ocasião,  por meio da Recomendação No. 17/2020,

este  comitê científico considerou o Documento Potiguar adequado do ponto de vista

dos  critérios de biossegurança apresentados, e com base no documento analisado

indicou  seis recomendações: 

Recomendação 1  – Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das

escolas públicas e privadas, por município, desde que o município atenda os critérios

de  retomada  e  as  escolas  estejam  preparadas  segundo  os  protocolos  de

biossegurança; 

Recomendação 2 – O município deve ser o responsável pelo monitoramento das  
escolas e garantia da implementação das medidas de biossegurança; 

Recomendação  3  –  O  município  deve  garantir  que  se  consiga  realizar  o
monitoramento  de todos os casos novos e seus respectivos contatos para que se
possa proceder à  retomada das aulas presenciais; 

Recomendação  4  –  As  escolas  privadas  deverão  adaptar  o  seu  protocolo  de
biossegurança  conforme as  recomendações  do  presente  documento  e  conforme o
“Documento Potiguar: diretrizes para retomada das atividades escolares nos sistemas
estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte - setembro de 2020”.
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Recomendação 5 - Notificar os casos suspeitos e dar ampla transparência aos dados
em página pública da escola na forma de um boletim informativo diário da ocorrência
de  casos confirmados na comunidade escolar. 

Recomendação 6 – É de responsabilidade do município monitorar os casos novos que
surjam no ambiente escolar, acompanhando de perto as escolas com casos, inclusive
colocando a escola em quarentena ou suspendendo as aulas de todo o sistema de
ensino no território do município. 

Com a proximidade da data prevista pelo Governo Estadual1 para retomada das

atividades  presenciais  das  escolas  da  rede  pública  do  estado,  cumpre  revisitar  o

Documento  Potiguar  e  as  recomendações  estabelecidas  quando  da  solicitação  de

parecer  por  parte  do  Comitê  de  Educação  para  Gestão das Ações de Combate  à

Pandemia da covid-19.  

Com relação à Recomendação 1, entende-se que ela se relaciona à Fase 1 do

Documento Potiguar,  que compreende a preparação das escolas para a recepção

dos  alunos e levantamento de informações gerais , e com prazo de execução de até

30 dias  após a publicação das Diretrizes conforme consta no Documento Potiguar. 

A Recomendação 2, Recomendação 3, Recomendação 5 e Recomendação

6 também se inserem no que está estabelecido na Fase 1 do Documento Potiguar, e

mais especificamente ao que está expresso na alínea d:  

“Constituir um sistema permanente de organização,  
monitoramento e acompanhamento das informações coletadas  

no diagnóstico previsto na letra b), por escola (inclusive tipologia  
por tamanho e capacidade de oferta), segundo seu vínculo à rede,  

localização (urbana ou rural), e território, para manejo pelos  
comitês e comissões que compõem a organização da  

Governança e Gestão Colaborativa das Ações de Retomada.”  

O retorno gradual dos servidores das escolas estava previsto para compor a

Fase 2 do Documento Potiguar, e a ser executado em até 10 dias após a publicação

dos planos de retomada e protocolos da Fase 1. A Fase 3 do Documento Potiguar

estava prevista para ocorrer na primeira semana após a autorização do Governo do

Estado, e compreende o retorno gradual dos discentes e proposição de atividades no

modelo híbrido.  A  Fase 4 do Documento Potiguar  apresenta caráter  avaliativo  do

processo de retomada, incluindo planejamento continuado das atividades, escuta das  

  
1 O Decreto estadual Nº 29.989, de 18 de setembro de 2020, suspendeu até o final 
daquele ano as aulas presenciais da rede pública no RN, com previsão de retorno 
para fevereiro de 2021. 

11 
famílias dos alunos e definição de estratégias para lidar com índices de reprovação e  
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abandono escolar.  

No que se refere ao pessoal docente e demais servidores que se enquadram

em  algum grupo  de  risco,  o  subitem “3.2.3  Diretrizes  para  formação  profissional,

atuação e  condições de trabalho dos trabalhadores da educação” apresenta: 

“Garantir as condições de trabalho necessárias e adequadas para  
a proteção dos trabalhadores com comorbidades ou que são do  

grupo de riscos, em especial assegurando-lhes o teletrabalho,  
respeitando as normas do serviço público e trabalhistas”. 

Observa-se que no Documento Potiguar estão ausentes critérios2 como rodízios

de grupos, horários de entrada, saída e realização das refeições, capacidade máxima

de cada escola, escala de início das atividades por séries e maior detalhamento sobre

o formato de ensino a ser adotado, ou seja, se remoto, presencial ou híbrido.  

Critérios para Retomada das Aulas Presenciais 

Quando  se  trata  da  retomada  das  aulas  presenciais  em  um  momento  de

epidemia, o que se discute, na verdade, é o risco sanitário que tal medida implica. Ou,

ainda,  qual  o  risco  sanitário  admitido  em  face  ao  risco  social  e  educacional  que

representa os alunos fora da sala de aula. 

Segundo PEREIRA et al., 2020, “o momento de reabertura das escolas deve

ser  orientado por análises epidemiológicas que indiquem redução contínua de novos

casos  de Covid-19 e redução da transmissão comunitária da doença”. 

A questão que se põe é: qual o momento que a redução comunitária da doença

se apresenta? Essa não é uma pergunta de fácil resposta porque vai variar de acordo

com a capacidade de cada município.  Basicamente,  significa saber se a equipe de

Vigilância em Saúde do município tem capacidade de identificar a maioria dos casos

novos e os seus contatos. 

Esse valor irá variar de acordo com a capacidade do município, porém, como

referência, pode-se tomar como base a recomendação de um valor abaixo de 4 casos

novos diários para cada 100 mil habitantes, ou o número de casos novos por 100 mil  

  
2Estes e outros critérios para retomada das escolas podem ser consultados em:  

<https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contribuicoes_para_o_retorno_escol ar_-

_08.09_4_1.pdf>

12 
habitantes nos últimos 14 dias, desde que associada a uma queda sustentável por,
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pelo  menos, 30 dias (BMJ, 2020). Também é considerada a proporção de testes RT-

PCR  positivos nos últimos 14 dias (Fiocruz, 2020 e CDC, 2020). 

Para contemplar os demais critérios de PEREIRA et al, é necessário saber se o

município  se  encontra  em um processo que indique  uma redução progressiva  dos

casos   e  a  capacidade  do  sistema de  saúde  absorver  os  casos  novos  que  ainda

surgem. Isso  pode ser acompanhado através do indicador composto utilizado por este

comitê,   considerando  a  evolução  do  indicador  por  14  dias,  e  da  taxa  de

transmissibilidade. 

Por  fim,  a  taxa  de  transmissibilidade  Rt  indica  uma  tendência  futura  da

epidemia,  o que pode significar mudança da curva da epidemia da covid, levando em

consideração  o intervalo de confiança (95%) do indicador (figura 12). 

Figura 12 – Taxa de Transmissibilidade Rt do município de Natal até 07 de setembro de 2020. Fonte: LAIS/UFRN,

2020. 

Esses  são  critérios  epidemiológicos  para  o  retorno  das  aulas  presenciais,

porém   critérios  locais  de  biossegurança  de  cada  escola  também  devem  ser

considerados.  Assim, a adoção de medidas e protocolos de biossegurança, como os

protocolos da  Secretaria de Estado de Educação e Cultura, é condição necessária

para o retorno  seguro às aulas presenciais. O tipo de aula e o formato como ela está

estruturada  também deve ser avaliado, conforme uma recomendação do CDC sobre

administração  de escolas durante a covid-19 (tabela 1). 

Tabela 1 - Risco de acordo com o modelo de aula adotado na escola (CDC, 2020).

Risco Tipo de aula Estratégias utilizadas

Risco baixíssimo Alunos e professores 
participam  de aulas, 
atividades e eventos 
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apenas virtuais.

Risco baixo Modelo de aprendizagem  
híbrido,  em que  a  maioria
dos   alunos  e  professores
participa  de aprendizagem
virtual e  
alguns  alunos  e
professores   participam
de  aprendizagem
presencial

● Aulas, atividades e eventos  
presenciais pequenos 

● Cronogramas de coorte e  
alternados ou escalonados,  

aplicados com rigor 
● Sem mistura de grupos de alunos

e professores durante os dias  
letivos 

● Sem compartilhamento de objetos
entre alunos e professores 

● Alunos, professores e funcionários
seguindo todas as etapas para  

proteger a si mesmos e aos 
outros  em todos os momentos, 
incluindo  

o uso adequado de máscaras  
faciais, distanciamento social e  

higiene das mãos 
● Limpeza regular e consistente (ou

seja, pelo menos diariamente 
ou  

entre os usos) de áreas tocadas  
com frequência

Risco moderado Modelo de aprendizagem  
híbrido, em que a maioria 
dos  alunos e professores 
participa  do aprendizado 
presencial e  alguns alunos 
e professores  participam 
do aprendizado  virtual

● Aulas, atividades e eventos  
presenciais maiores 

● Cronogramas de coorte e  
alternados ou escalonados  
aplicados com algumas exceções 

● Alguma mistura de grupos de  
alunos e professores ao longo 
dos  dias letivos 

● Compartilhamento mínimo de  
objetos entre alunos e professores 

● Alunos, professores e funcionários
que seguem todas as etapas 
para  
se protegerem e aos outros, 
como  o uso adequado de 
máscaras  

faciais, distanciamento social e  
higiene das mãos 

● Limpeza regularmente  
programada (ou seja, pelo menos  
diariamente ou entre os usos) de  
áreas tocadas com frequência

Risco elevado Alunos e professores se  
envolvem inteiramente 
em  aprendizagem, 
atividades e  eventos 
presenciais

● Alguma mistura de grupos de  
alunos e professores ao longo 
dos  dias letivos 

● Algum compartilhamento de  
objetos entre alunos e professores 

● Alunos, professores e funcionários
seguindo algumas etapas para 
se  

protegerem e aos outros, como o  
uso adequado de máscaras  
faciais, distanciamento social e  

higiene das mãos 
● Limpeza irregular de áreas  

tocadas com frequência

Risco elevadíssimo Alunos e professores se  
envolvem inteiramente 
em  aprendizagem, 
atividades e  eventos 
presenciais

● Alunos se misturando livremente
entre aulas e atividades 

● Alunos e professores  
compartilhando objetos  
gratuitamente 
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● Alunos, professores e funcionários
não seguem / não estão 
seguindo 

14

etapas para se protegerem e aos  
outros, como o uso adequado de  
máscaras faciais, distanciamento  

social e higiene das mãos 
● Limpeza irregular de áreas  

tocadas com frequência

Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's  
Considerations. Updates as of December 31, 2020. Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/community/schools-childcare/schools.html. Acessado em 25 de janeiro de 2021. 

Basicamente, as estratégias utilizadas nas escolas podem ser resumidos em

cinco grupos:  1)  Uso correto  e constante de máscaras;  2)  Distanciamento  social  o

máximo possível (pelo menos 1 pessoa por 2,25m2, o que dá um espaçamento médio

de  1,5m  entre  as  pessoas);  3)  Higiene  respiratória  e  das  mãos;  4)  Limpeza  e

desinfecção; 5) Rastreamento de contatos, em colaboração com os serviços de saúde. 

Assim,  a  tabela  2  sumariza  os  riscos  de  acordo  com  os  indicadores

epidemiológicos  e  locais  das  escolas,  baseado  nas  recomendações  da  Fiocruz,

adaptadas pelo Comitê de Especialistas da SESAP-RN. 

Tabela 2 - Indicadores de risco para a comunidade escolar referente à covid-19. 

Indicadores 

Número de  
novos casos 
por  100 mil  
habitantes 
em  14 dias

Porcentagem 
de  testes RT-
PCR  
positivos nos  
últimos 14 dias

Indicador  
composto

Evolução do  
indicador  
composto em 
14  dias

Capacidade
da  escola 
para  
implementar
as   5
estratégias
de  mitigação

Risco Baixíssimo Risco Baixo Risco Moderado Risco 
Elevado Risco  Elevadíssimo 

< 5 5 a < 20 20 a < 50 50 a < 200 > 200 

< 3% 3% a < 5% 5% a < 8% 8% a < 10% > 10% 

1 2 3 4 5 Redução Estabilidade Aumento 

5 estratégias
implementadas  de

forma  
correta e  

consistente 
5 estratégias

foram  
implementadas

corretamente,  mas
de forma

inconsistente 
3 a 4 estratégias

foram  
implementadas  de

forma  
correta e  

consistente 
1 a 2 estratégias

foram  
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implementadas  de forma  correta e  consistente 
As estratégias  não

foram  
implementadas

15 

Figura 13 - Número de casos novos nos últimos 14 dias. Fonte: sobre dados da SESAP. 

Figura 14 - Proporção de testes positivos RT-PCR nos últimos 14 dias. Fonte: sobre dados da SESAP.
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Figura 15 - Evolução em 14 dias do indicador composto. Fonte: sobre dados da SESAP.

16 
As  figuras  9,  13,  14  e  15  mostram  como  se  encontram  os  municípios  na

situação  epidemiológica. A esses dados devem ser agregados os dados das escolas,

através  das secretarias municipais e estadual de educação, os riscos de cada escola

(os  indicadores por municípios estão presentes no anexo A). 

Vacinação e mudança de risco 

É importante considerar que a estratégia de vacinação muda o risco relativo,

reduzindo-o  consideravelmente.  Em  relação  aos  professores  e  servidores,

considerando o imunobiológico utilizado, já há uma imunidade relativa após 15 dias da

aplicação da segunda dose, no caso da Coronavac (segunda dose após 28 dias da

primeira), ou já 22 dias após a primeira dose, no caso da Astrazeneca. 

Estabelecendo o grupo como prioritário para a vacinação aumenta a proteção

entre  professores  e  servidores,  no  entanto,  os  estudantes  ainda  se  encontrariam

susceptíveis ao SARS-CoV2, com o risco de infectar familiares e ocorrer transmissão

doméstica do vírus. Sendo assim, a vacinação de professores e demais servidores não

deve ser fator para desconsiderar as medidas protetivas não farmacológicas dispostas

no protocolo  do estado.  Esses cuidados devem perdurar  enquanto  a  estratégia  de

vacinação avança para os demais grupos e não se consegue ainda a imunidade de

grupo, ou seja, até que um percentual mínimo da população esteja vacinado (que vai

variar de acordo com a combinação de imunobiológicos utilizados). 

Critérios para retroceder nas aulas presenciais 

Tão importante quanto os critérios de retomada das aulas presenciais são os

critérios  para  retroceder  nesse  processo.  Dois  pontos  são  importantes:  o

restabelecimento da tendência de alta dos casos novos de covid, novamente atingindo

uma transmissão não controlada, e os casos na rede escolar.  No primeiro ponto, a
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análise das tendências da epidemia e dos indicadores composto e Rt pode sinalizar

quando ocorre essa mudança de tendência. No segundo ponto, considera-se que um

único caso de covid-19 na escola deve ser o indicativo para o seu fechamento e se

várias  escolas  apresentam casos,  o  processo de reabertura deve ser  revisto.  para

tanto,  é importante o monitoramento dos casos positivos na comunidade escolar, com

o  informe para  o  CIEVS Estadual  e  Municipal  (quando  houver)  do  caso  positivo,

incluindo,  além dos dados da ficha de notificação, as escolas vinculadas ao caso.

17 
RECOMENDAÇÕES 

1 – Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das escolas públicas,
por   município  e  considerando  as  escolas  individualmente,  desde  que o  município
atenda  os   critérios  de  retomada  e  as  escolas  estejam  preparadas  segundo  os
protocolos de  biossegurança; 

2 – O município deve ser o responsável pelo monitoramento das escolas e garantia da 
implementação das medidas de biossegurança; 

3 – O município deve garantir que se consiga realizar o monitoramento de todos os
casos novos e seus respectivos contatos para que se possa proceder à retomada das
aulas presenciais; 

4 – As escolas públicas deverão adaptar o seu protocolo de biossegurança conforme
as   recomendações  do  presente  documento  e  conforme  o  “Documento  Potiguar:
diretrizes  para retomada das atividades escolares nos sistemas estadual e municipais
de ensino  do Rio Grande do Norte - setembro de 2020”. 

5  -  Notificar  os  casos  suspeitos  e  dar  ampla  transparência  aos  dados  em página
pública  da escola na forma de um boletim informativo diário da ocorrência de casos
confirmados  na comunidade escolar, além de informar ao CIEVS Estadual e Municipal,
incluindo a  informação das escolas vinculadas ao caso. 

6  –  É  de  responsabilidade  do  município  monitorar  os  casos novos  que surjam no
ambiente escolar, acompanhando de perto as escolas com casos, inclusive colocando
a escola em quarentena ou suspendendo as aulas de todo o sistema de ensino no
território do município. 

7 - Iniciar a vacinação da comunidade escolar inicialmente por professores e demais  
servidores. 
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21 
ANEXO A 

Avaliação dos indicadores de risco epidemiológico para a covid-19 por municípios do estado até
21 de janeiro de 2021

Município Região População Casos novos por 100
mil  hab. 14 dias

Porcentagem de 
testes  positivos em
14 dias

Indicador Composto

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d

ACARI 4 11.136 440,01 5 29,0 5 2,98 3 2

ACU 8 58.017 318,87 5 21,8 5 2,61 3 2

AFONSO BEZERRA 3 11.035 18,14 2 21,4 5 1,62 2 2

AGUA NOVA 6 3.252 0,04 1 0,0 1 0,93 1 1

ALEXANDRIA 6 13.577 412,46 5 21,0 5 2,56 3 2

ALMINO AFONSO 6 4.735 0,03 1 0,0 1 1,54 2 1

ALTO DO RODRIGUES 8 14.529 240,90 5 13,2 5 1,64 2 2

ANGICOS 8 11.714 59,76 4 25,0 5 1,83 2 2

ANTONIO MARTINS 6 7.145 377,89 5 21,3 5 2,35 2 2

APODI 2 35.845 329,20 5 42,3 5 2,99 3 2

AREIA BRANCA 2 27.774 241,23 5 31,8 5 2,93 3 3

ARES 1 14.306 41,95 3 10,7 5 1,06 1 1

AUGUSTO SEVERO 2 9.655 10,37 2 6,7 3 1,06 1 2

BAIA FORMOSA 1 9.271 0,02 1 0,0 1 1,28 1 2

BARAUNA 2 28.374 17,63 2 25,0 5 1,42 1 3

BARCELONA 5 3.998 0,04 1 0,0 1 1,13 1 1

BENTO FERNANDES 3 5.497 18,22 2 12,5 5 1,32 1 2

BODO 4 2.223 45,04 3 11,1 5 1,06 1 2

BOM JESUS 5 10.210 342,81 5 30,8 5 2,85 3 2

BREJINHO 1 12.699 236,24 5 21,7 5 2,46 2 1

CAICARA DO NORTE 3 6.549 30,56 3 15,4 5 1,54 2 3

CAICARA DO RIO 
DO  VENTO

3 3.684 54,32 4 22,2 5 1,98 2 2

CAICO 4 67.952 1013,95 5 40,3 5 4,31 4 2

CAMPO REDONDO 5 11.217 231,79 5 27,1 5 2,93 3 3

CANGUARETAMA 1 34.276 52,52 4 27,3 5 1,67 2 3

CARAUBAS 2 20.493 444,05 5 40,6 5 3,79 4 3

CARNAUBA DOS  
DANTAS

4 8.180 1149,14 5 59,0 5 4,04 4 3

CARNAUBAIS 8 10.759 148,72 4 18,8 5 1,74 2 1
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Município Região População Casos novos por 100
mil  hab. 14 dias

Porcentagem de 
testes  positivos em
14 dias

Indicador Composto

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d

CEARA-MIRIM 3 73.497 35,38 3 27,3 5 2,19 2 2

CERRO CORA 4 11.179 17,90 2 2,9 1 1,28 1 2

CORONEL EZEQUIEL 5 5.506 127,15 4 16,7 5 1,90 2 1

CORONEL JOAO  
PESSOA

6 4.912 61,10 4 21,4 5 1,55 2 2

CRUZETA 4 7.998 1375,34 5 46,5 5 3,92 4 2

CURRAIS NOVOS 4 44.786 564,91 5 29,9 5 3,25 3 3

DOUTOR SEVERIANO 6 7.076 240,26 5 27,5 5 2,42 2 2

ENCANTO 6 5.638 159,65 4 31,0 5 2,43 2 2

EQUADOR 4 6.045 16,56 2 1,6 1 0,93 1 2

ESPIRITO SANTO 1 10.505 114,24 4 35,5 5 1,91 2 2

EXTREMOZ 7 28.583 433,82 5 37,2 5 2,74 3 2

FELIPE GUERRA 2 5.985 100,27 4 30,4 5 2,28 2 1

FERNANDO 
PEDROZA 

8 3.054 163,76 4 3,0 2 1,18 1 1

FLORANIA 4 9.116 559,46 5 23,0 5 3,05 3 3

FRANCISCO DANTAS 6 2.824 106,27 4 30,0 5 1,68 2 1

FRUTUOSO GOMES 6 4.068 245,84 5 12,8 5 1,81 2 2

GALINHOS 3 2.786 71,83 4 20,0 5 1,46 1 1

GOIANINHA 1 26.328 106,35 4 20,3 5 1,64 2 2

GOVERNADOR DIX 
SEPT ROSADO

2 13.037 23,02 3 25,0 5 1,59 2 2

GROSSOS 2 10.383 279,31 5 21,7 5 2,03 2 2

GUAMARE 3 15.659 217,13 5 26,9 5 3,01 3 2

IELMO MARINHO 3 13.766 50,86 4 66,7 5 1,92 2 3

IPANGUACU 8 15.491 135,57 4 25,7 5 2,11 2 2

IPUEIRA 4 2.241 312,41 5 15,9 5 2,58 3 2

ITAJA 8 7.548 39,76 3 17,6 5 1,81 2 2

ITAU 6 5.878 0,02 1 0,0 1 2,12 2 2

JACANA 5 9.133 908,79 5 53,7 5 3,15 3 1

JANDAIRA 3 6.878 14,56 2 7,1 3 0,93 1 1

JANDUIS 2 5.268 246,79 5 44,8 5 2,56 3 1

JANUARIO CICCO 5 10.181 0,01 1 0,0 1 0,93 1 2

JAPI 5 5.055 39,59 3 12,5 5 1,32 1 2

JARDIM DE ANGICOS 3 2.612 76,62 4 42,9 5 2,25 2 3

JARDIM DE 
PIRANHAS 

4 14.837 107,84 4 17,3 5 2,19 2 2
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Município Região População Casos novos por 100

mil  hab. 14 dias
Porcentagem de 
testes  positivos em
14 dias

Indicador Composto

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d

JARDIM DO SERIDO 4 12.396 1177,80 5 37,1 5 3,99 4 3

JOAO CAMARA 3 34.955 400,51 5 10,1 5 2,94 3 3

JOAO DIAS 6 2.654 0,05 1 0,0 1 1,33 1 1

JOSE DA PENHA 6 5.951 84,04 4 14,7 5 1,06 1 1

JUCURUTU 4 18.295 163,98 4 23,5 5 2,01 2 1

JUNDIA 1 3.898 256,56 5 21,3 5 1,94 2 1

LAGOA D'ANTA 1 6.769 0,00 1 0,0 1 0,80 1 2

LAGOA DE PEDRAS 1 7.544 92,80 4 35,0 5 1,55 2 1

LAGOA DE VELHOS 5 2.732 329,45 5 66,7 5 3,51 4 2

LAGOA NOVA 4 15.614 224,16 5 19,1 5 2,28 2 2

LAGOA SALGADA 1 8.245 109,17 4 22,0 5 1,38 1 1

LAJES 3 11.277 53,21 4 20,8 5 1,63 2 2

LAJES PINTADAS 5 4.759 273,18 5 22,6 5 2,10 2 1

LUCRECIA 6 3.996 375,39 5 16,7 5 2,12 2 2

LUIS GOMES 6 10.116 158,17 4 19,8 5 2,18 2 2

MACAIBA 7 80.792 158,43 4 21,3 5 2,29 2 1

MACAU 3 31.814 56,58 4 36,0 5 2,01 2 2

MAJOR SALES 6 4.020 348,26 5 26,1 5 3,25 3 3

MARCELINO VIEIRA 6 8.347 958,43 5 62,2 5 4,34 4 3

MARTINS 6 8.725 206,31 5 38,3 5 2,35 2 2

MAXARANGUAPE 3 12.371 32,34 3 20,0 5 1,50 2 2

MESSIAS TARGINO 2 4.601 260,83 5 20,0 5 1,70 2 2

MONTANHAS 1 11.251 26,67 3 18,2 5 1,02 1 2

MONTE ALEGRE 1 22.451 218,25 5 27,7 5 2,63 3 3

MONTE DAS  
GAMELEIRAS

1 2.105 285,08 5 13,6 5 1,91 2 2

MOSSORO 2 297.378 254,22 5 20,7 5 2,62 3 2

NATAL 7 884.122 186,85 4 19,3 5 2,41 2 1

NISIA FLORESTA 1 27.602 282,59 5 35,9 5 2,91 3 3

NOVA CRUZ 1 37.343 53,56 4 31,3 5 1,62 2 1

OLHO-D'AGUA DO  
BORGES

6 4.258 281,84 5 52,6 5 2,15 2 1

OURO BRANCO 4 4.812 623,45 5 27,3 5 3,27 3 2

PARANA 6 4.254 141,06 4 37,5 5 1,55 2 1

PARAU 8 3.768 504,26 5 40,5 5 3,84 4 2
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Município Região População Casos novos por 100

mil  hab. 14 dias
Porcentagem de 
testes  positivos em
14 dias

Indicador Composto

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d

PARAZINHO 3 5.237 95,49 4 8,9 4 2,28 2 2

PARELHAS 4 21.477 260,74 5 37,9 5 2,82 3 3

PARNAMIRIM 7 261.469 450,15 5 29,6 5 3,02 3 2

PASSA E FICA 1 13.277 354,00 5 24,8 5 2,12 2 1

PASSAGEM 1 3.089 32,42 3 50,0 5 2,26 2 1

PATU 6 12.755 689,93 5 46,2 5 3,96 4 2

PAU DOS FERROS 6 30.394 467,20 5 31,3 5 2,68 3 2

PEDRA GRANDE 3 3.237 92,71 4 33,3 5 1,55 2 1

PEDRA PRETA 3 2.458 0,06 1 0,0 1 0,93 1 1

PEDRO AVELINO 3 6.716 178,69 4 32,4 5 2,01 2 2

PEDRO VELHO 1 14.806 47,28 3 19,0 5 2,02 2 3

PENDENCIAS 8 15.129 92,54 4 34,3 5 1,96 2 2

PILOES 6 3.838 156,36 4 3,7 2 1,67 2 2

POCO BRANCO 3 15.413 6,50 2 0,0 1 1,58 2 3

PORTALEGRE 6 7.867 737,26 5 29,3 5 3,51 4 1

PORTO DO MANGUE 8 6.437 15,56 2 9,1 4 1,13 1 1

PUREZA 3 9.621 145,52 4 22,8 5 2,33 2 1

RAFAEL FERNANDES 6 5.098 255,02 5 25,7 5 1,82 2 1

RAFAEL GODEIRO 6 3.201 968,47 5 30,4 5 2,70 3 2

RIACHO DA CRUZ 6 3.579 502,95 5 34,5 5 3,74 4 3

RIACHO DE SANTANA 6 4.204 166,53 4 17,2 5 1,29 1 1

RIACHUELO 3 8.128 98,44 4 28,0 5 1,71 2 2

RIO DO FOGO 3 10.848 46,10 3 35,7 5 1,75 2 1

RODOLFO FERNANDES 6 4.467 179,11 4 63,6 5 2,06 2 2

RUY BARBOSA 5 3.600 111,14 4 31,3 5 2,42 2 3

SANTA CRUZ 5 39.674 541,92 5 14,1 5 2,91 3 2

SANTA MARIA 5 5.551 144,13 4 31,3 5 1,77 2 2

SANTANA DO MATOS 4 12.791 179,82 4 20,6 5 1,94 2 2

SANTANA DO SERIDO 4 2.680 0,05 1 0,0 1 0,93 1 1

SANTO ANTONIO 1 24.136 74,58 4 35,4 5 2,15 2 2

SAO BENTO DO NORTE 3 2.747 72,85 4 28,6 5 2,18 2 2

SAO BENTO DO TRAIRI 5 4.449 179,84 4 72,7 5 1,88 2 1

SAO FERNANDO 4 3.584 279,03 5 21,6 5 2,71 3 2
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SAO FRANCISCO 
DO  OESTE

6 4.228 189,24 4 62,5 5 1,83 2 1

25
Município Região População Casos novos por 100

mil  hab. 14 dias
Porcentagem de 
testes  positivos em
14 dias

Indicador Composto

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d

SAO GONCALO DO  
AMARANTE

7 102.400 158,20 4 19,7 5 2,25 2 2

SAO JOAO DO SABUGI 4 6.193 629,75 5 31,9 5 3,28 3 2

SAO JOSE DE MIPIBU 1 43.899 246,02 5 7,8 3 2,15 2 1

SAO JOSE DO  
CAMPESTRE

5 12.856 210,02 5 22,9 5 1,96 2 2

SAO JOSE DO SERIDO 4 4.634 884,77 5 42,6 5 3,25 3 2

SAO MIGUEL 6 23.519 327,39 5 35,4 5 2,90 3 2

SAO MIGUEL DE  
GOSTOSO

3 10.282 29,19 3 25,0 5 1,50 2 3

SAO PAULO DO  
POTENGI

5 17.579 39,83 3 10,9 5 1,06 1 1

SAO PEDRO 5 5.971 134,00 4 26,5 5 2,45 2 3

SAO RAFAEL 8 8.202 121,93 4 29,0 5 1,91 2 1

SAO TOME 5 11.055 217,10 5 11,7 5 1,42 1 1

SAO VICENTE 4 6.424 653,80 5 27,4 5 3,48 3 2

SENADOR ELOI DE  
SOUZA

5 6.086 82,17 4 41,7 5 1,81 2 3

SENADOR 
GEORGINO  
AVELINO

1 4.440 45,07 3 33,3 5 1,68 2 2

SERRA CAIADA 5 10.395 173,16 4 41,9 5 1,96 2 2

SERRA DE SAO BENTO 1 5.762 260,34 5 38,2 5 2,71 3 3

SERRA DO MEL 2 11.938 335,07 5 32,0 5 2,84 3 2

SERRA NEGRA DO  
NORTE

4 8.078 507,55 5 33,6 5 3,06 3 2

SERRINHA 1 6.229 64,23 4 42,9 5 1,68 2 2

SERRINHA DOS  
PINTOS

6 4.800 937,50 5 29,4 5 3,82 4 3

SEVERIANO MELO 6 2.440 41,04 3 16,7 5 2,27 2 1

SITIO NOVO 5 5.522 54,35 4 27,3 5 2,05 2 3

TABOLEIRO GRANDE 6 2.566 116,96 4 13,3 5 1,34 1 1

TAIPU 3 12.279 24,44 3 33,3 5 1,41 1 2

TANGARA 5 15.727 82,66 4 16,2 5 1,61 2 2

TENENTE ANANIAS 6 10.786 268,87 5 27,5 5 2,81 3 3

TENENTE 
LAURENTINO  CRUZ

4 5.952 453,63 5 37,1 5 2,96 3 3
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TIBAU 2 4.106 438,40 5 36,5 5 3,38 3 2

TIBAU DO SUL 1 14.180 317,35 5 33,1 5 2,98 3 2

TIMBAUBA DOS  
BATISTAS

4 2.414 124,32 4 16,7 5 1,77 2 2

26
Município Região População Casos novos por 100

mil  hab. 14 dias
Porcentagem de 
testes  positivos em
14 dias

Indicador Composto

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d

TOUROS 3 33.287 18,03 2 12,0 5 1,78 2 3

TRIUNFO POTIGUAR 8 3.237 92,71 4 50,0 5 2,22 2 2

UMARIZAL 6 10.555 180,01 4 32,1 5 2,05 2 1

UPANEMA 2 14.659 81,86 4 26,3 5 1,46 1 1

VARZEA 1 5.500 72,75 4 37,5 5 1,54 2 1

VENHA-VER 6 4.177 0,03 1 66,7 5 1,81 2 3

VERA CRUZ 1 12.481 88,14 4 22,0 5 1,50 2 1

VICOSA 6 1.718 3143,21 5 21,4 5 4,82 5 3

VILA FLOR 1 3.170 31,59 3 0,0 1 1,19 1 2

27
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

RECOMENDAÇÃO No. 24/2020 

 

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS DA SESAP-RN PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19 

 

Neste documento são apresentadas tendências e estratégias de controle da          

doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) discutidas no Comitê de          

Especialistas organizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN),          

cujo objetivo é servir de ambiente consultivo para embasar as tomadas de decisões do              

Governo do Estado para enfrentamento da pandemia. O referido comitê é constituído            

pela PORTARIA-SEI Nº 1984, DE 20 DE JULHO DE 2020, sendo também parte da              

estratégia adotada pelo Estado do RN para o enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Em reunião por webconferência em 16 de fevereiro de 2021, às 18h30,            

reuniu-se este comitê de especialistas para, dentre outras pautas, reavaliar os riscos            

epidemiológicos e de falência do sistema de assistência, em consideração ao aumento            

do número de internações e identificação de novas variantes do SARS-CoV2 em            

estados vizinhos.  

 

Análise de tendência da epidemia da covid-19 no estado 

Foram considerados os casos novos entre 1º. de abril e 30 de janeiro,             

calculados como a média a cada 7 dias para evitar flutuações devidas à velocidade na               

identificação dos dados. Para cada mês foi calculada a variação percentual diária            

(VPD) de casos e de óbitos. A título de exemplo, uma VPD de 5% significa que, no                 

período referido, os casos novos aumentaram em média 5% a cada dia. Quanto menor              

esse valor, menor é o crescimento na tendência dos casos e, se o período é muito                

longo entre as inflexões, pode indicar uma tendência de estabilização. Quando esse            

número é negativo, significa que há uma tendência significativa de queda no período.             

Na Figura 1 a seguir, podemos ver a tendência de novos casos para o estado. Nota-se                
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uma tendência de crescimento no número de novos casos ao longo dos meses de              

abril e maio com VPD de 4,7% e 5,1% respectivamente. O pico no número de casos                

ocorre em 7 de junho, com uma média de 933 casos por dia. A partir deste ponto                 

ocorre um declínio constante nos meses de junho, julho e agosto. A partir do final de                

agosto os casos param de cair e ao longo do mês de setembro ocorre um crescimento                

de 0,5% ao dia. Em outubro o crescimento já é de 0,7% ao dia e continua em                 

novembro, com uma taxa de 4,0%, a maior desde maio. Em 30 de novembro o Estado                

já tem uma média de casos diária similar ao final de maio (794 casos). A partir do                 

começo de dezembro se inicia uma redução nos casos que perdura até o final do mês,                

com uma redução geral de -0,9% ao dia. Esta tendência parece se interromper a partir               

do início de janeiro, quando aparece um novo pico secundário que retorna em uma              

trajetória de queda oscilante durante o mês, com uma redução geral de -1,4% ao dia               

até primeiro de fevereiro. 

 

Figura 1. Tendência dos novos casos de covid-19 no Rio Grande do Norte, expresso na média móvel de 7 

dias a partir da data dos primeiros sintomas. Dados acima de cada mês correspondem à Variação Percentual Diária 
(VPD). Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

A Figura 2 traz as tendências para algumas regiões. A 2ª. região (Mossoró) tem              

um perfil bastante peculiar, com valores oscilantes entre 40 e 140 casos por dia (entre               

sua menor e maior amplitude), desde junho, configurando um grande platô com uma             

grande variação no período. Em janeiro ocorre uma queda de 1,8% ao dia, mas não é                

possível dizer ainda se isso irá se configurar em uma tendência de queda ou se se                
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trata de mais um período do padrão de platô da região. A 4ª Região de Saúde (Caicó)                 

e a 6ª (Pau dos Ferros), apesar do crescimento bastante significativo no mês de              

novembro (6,8% e 5,4% ao dia, respectivamente), apresentaram uma queda no           

número de casos diários bastante significativa nos dois últimos meses, dezembro e            

janeiro (0,1% e 2,3% ao dia, respectivamente, no caso da 4ª, e 2,3% e 1,2% ao dia, no                  

caso da 6ª). A região metropolitana chama a atenção nestes dois últimos meses por              

não mais seguir o perfil do estado, como vinha ocorrendo até então. No período              

também é observada uma queda muito tênue (0,7% e 0,8% ao dia, entre os meses de                

dezembro e janeiro, respectivamente), o que pode significar que a região estacionou            

em platô muito alto ou que essa queda se dá em uma velocidade tão baixa que, na                 

prática, o comportamento é de um longo platô. Esse comportamento poderia explicar            

porque a região começa a apresentar escassez no número de leitos.  

 

Figura 2. Tendência dos novos casos de covid-19 nas regiões de saúde do estado, expresso na média a 
cada 7 dias a partir da data dos primeiros sintomas. Dados das regiões II, IV e VI e Metropolitana. Linha pontilhada em 

cinza indica o período com dados não consolidados. Números acima de cada mês correspondem à Variação 
Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 
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A figura 3 mostra a sobreposição dos números de casos diários com as             

internações diárias que ocorreram no mesmo período no Rio Grande do Norte.            

Observa-se que existe uma diferença de fase de cerca de 45 dias entre picos e vales                

das curvas. Isso ocorre por causa do tempo de latência entre quando a pessoa              

começa a sentir os primeiros sintomas e quando a infecção possui um agravamento             

que demande uma internação. Outra coisa a ser considerado é o tempo de             

permanência deste caso em internação, o que, na covid-19, é um tempo            

excessivamente lento, variando de uma média de 6 dias, com desfecho de alta, até              

uma média de 8,5 dias, com desfecho de óbito, segundo dados do Regula RN. Assim,               

esse platô em um número de casos diários alto, como vem se apresentando na região               

metropolitana, acaba por causar um estresse no sistema, levando a ocupação           

excessiva do número de leitos e que deve perdurar por algum tempo mesmo que haja               

um recuo no número diário de casos.  

 

 

Figura 3. Sobreposição entre os números de casos diários por data de início de sintomas (vermelho) e os 
números de internações (azul) no mesmo período, por data de internação. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

Com relação aos óbitos, a tendência também foi de crescimento, porém ocorrendo de 

modo mais acentuado ao longo do mês de dezembro, com média de 3,0% ao dia, mas 

invertendo essa tendência já a partir de 28 de dezembro, com uma queda média de 

1,2% ao dia (ver Figura 4). 
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Figura 4. Tendência dos novos óbitos por covid-19 no Rio Grande do Norte, expresso na média a cada 7 dias e da data 

do encerramento do caso. Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados. Números acima de 
cada mês correspondem à Variação Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

Indicador composto 

Uma ferramenta que o estado adotou para monitoramento da pandemia é o            

indicador composto que considera não somente dados epidemiológicos como também          

dados assistenciais. Na figura 5, pode-se observar que embora boa parte do estado             

esteja classificado como verde claro ou escuro, as regiões 4a., 2a. e 6a possuem              

vários municípios em amarelo claro e escuro, estando o município de Viçosa em             

vermelho, como risco extremo. Na figura 7 é possível observar a evolução do indicador              

entre dezembro e janeiro. 
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Figura 5. Indicador composto por município, considerando a tendência de risco por cores. 1 e 2: baixo risco; 3 médio 

risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 28 de janeiro de 2021. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

 

Figura 6. Distribuição proporcional de municípios e população, considerando a tendência de risco por cores do 

indicador composto. 1 e 2: baixo risco; 3 médio risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 28 de janeiro de 
2021. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 
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Figura 7.Evolução do indicador composto por município, considerando a tendência de risco por cores. 1 e 2: baixo 

risco; 3 médio risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 16 de dezembro de 2020 a  28 de janeiro de 2021. 
Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

Dados assistenciais: RegulaRN 

Os dados assistenciais tratam especificamente da regulação de leitos covid-19 e o            

sistema utilizado para medir a taxa de ocupação é o RegulaRN, que recebe as              

solicitações por internações em leitos críticos e clínicos e realiza todo o processo de              

regulação até que o paciente seja internado. É uma ferramenta que permite medir em              

tempo real a taxa de ocupação de leitos SUS para covid-19 em todo o Rio Grande do                 

Norte. Na Figura 8 é possível verificar, portanto, a taxa de ocupação de leitos críticos               

por central de regulação ou região de saúde. A taxa de ocupação de leitos críticos               

covid-19 do RN atualmente é de 73,9%, com um impacto maior causado pela região              

Metropolitana, já com 83,1% de taxa de ocupação e três unidades da região já com               

100% de ocupação dos leitos críticos (figura 9). Essa taxa de ocupação está acima do               

sinal de alerta de 80%, considerada o máximo para o manejo adequado dos leitos. Por               

outro lado, regiões que estavam com uma taxa alta há algumas semanas, hoje             

encontram-se com taxas mais baixas, 66,3% na Região Oeste e 57,1% na Região do              

Seridó. 
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Além disso, as demandas de leitos para internação covid-19, em especial por            

leitos críticos, está concentrada na Região Metropolitana (figuras 10 e 11),           

pressionando o sistema e levando a uma condição atípica de inversão de fluxo de              

internamento, com pacientes da região metropolitana regulados para a região do           

Seridó (figura 12).  

 

  

Figura 8 - Taxa de ocupação de leitos críticos no RN, em 17 de fevereiro de 2021, 9h 33min.                   
Fonte: Plataforma RegulaRN (LAIS/UFRN - SESAP/RN):      
<https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/>. 
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Figura 9 - Taxa de ocupação de leitos críticos no RN por prestador, em 17 de fevereiro de                  
2021, 9h 33min. Fonte: Plataforma RegulaRN (LAIS/UFRN - SESAP/RN):         
<https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/>. 

 

 

 

Figura 10 - Número absoluto de pacientes na lista da regulação do RN, em 17 de fevereiro de                  
2021, 9h 33min. Fonte: Plataforma RegulaRN (LAIS/UFRN - SESAP/RN):         
<https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/>. 
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Figura 11 - Número absoluto de pacientes na lista da regulação do RN na Central               
Metropolitana, em 17 de fevereiro de 2021, 9h 33min. Fonte: Plataforma RegulaRN            
(LAIS/UFRN - SESAP/RN): <https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/>. 

 

 

Figura 15 - Rota das regulações e internamentos em leitos críticos nos últimos 7 dias no RN,                 
coletado em 17 de fevereiro de 2021, 9h 33min. Fonte: Plataforma RegulaRN (LAIS/UFRN -              
SESAP/RN): <https://regulacao.lais.ufrn.br/sala-situacao/sala_publica/ >. 
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Linhagens do SARS-CoV-2 

Os vírus, como o SARS-CoV-2, mudam mais rapidamente que outros          

microorganismos, como bactérias e fungos, sendo classificados em linhagens distintas          

por pequenas diferenças em seu material genético. Para melhor entender e estudar            

esse vírus, os cientistas criaram um sistema de nomenclatura para as diferentes            

linhagens do SARS-CoV-2, o que permite comparar os resultados obtidos em qualquer            

região do planeta e detectar quais linhagens são mais prevalentes e estão circulando             

em uma área ou em um dado momento. Até o momento, um conjunto de mutações foi                

identificado em algumas linhagens do SARS-CoV-2, que permitem que estas sejam           

mais transmissíveis entre as pessoas (Rede Genômica Fiocruz:        

<http://www.genomahcov.fiocruz.br/>). 

No Rio Grande do Norte, foram identificadas até o momento as linhagens B.1 e              

B.1.1.33. Estados vizinhos como Ceará e Paraíba relataram a detecção de um número             

maior de linhagens. As linhagens B.1, B.1.1.33, B.1.1.28 e P.2 foram identificadas no             

Estado do Ceará e as linhagens B.1, B.1.1.33, B.1.1.28, B.1.1.119, P.1 e P.2 no              

Estado da Paraíba (Rede Genômica Fiocruz: <http://www.genomahcov.fiocruz.br/>).       

Algumas dessas linhagens foram associadas a maior transmissibilidade, como a P.1.           

A linhagem P.2, com a mutação E484K, foi detectada em casos de reinfecção (Nonaka              

e colaboradores, 2021; Resende e colaboradores, 2021) e há evidências in vitro que a              

presença da mutação E484K reduz a neutralização por anticorpos policlonais em           

soros convalescentes (Greaney e colaboradores, 2021).  

Apesar da não detecção de B.1.1.28, B.1.1.119, P.1 e P.2 no Rio Grande do              

Norte, é possível que essas linhagens já estejam circulando no estado, considerando a             

velocidade da disseminação dessas linhagens no Brasil e a detecção em estados            

vizinhos. Nesse sentido, recomenda-se o fortalecimento da Vigilância Genômica no          

Estado do Rio Grande do Norte com vistas ao monitoramento de novas variantes de              

SARS-CoV-2. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando que é necessário manter sob controle a epidemia da COVID-19           

no RN e entendendo que durante os períodos festivos e de feriado prolongados foram              

provocadores de grandes aglomerações, que tiveram reflexo no aumento do número           

de casos no fim de dezembro e início de janeiro e que se intensificou nos dias iniciais                 

de fevereiro; 

Considerando as aglomerações que estão ocorrendo no período do Carnaval,          

que terão reflexo provável nas próximas semanas; 

Considerando que a Região Metropolitana atingiu um platô no número de           

casos que se mantém alto por um período prolongado; 

Considerando que a Taxa de Ocupação de Leitos Críticos encontra-se acima           

de 80%, com 3 unidades hospitalares de referência já com 100% de ocupação,             

alertando para um possível colapso de leitos na região; 

Considerando que a introdução de novas variantes do SARS-CoV-2 já se           

encontram em circulação nos estados vizinhos, com possível circulação no Rio           

Grande do Norte, apesar de ainda não detectado; 

Considerando que crianças e jovens, muitas vezes assintomáticos, são         

responsáveis pela transmissão domiciliar a idosos susceptíveis; 

Considerando que interações em bares e restaurantes não conseguem cumprir          

com as medidas do protocolo de biossegurança e distanciamento social,          

RECOMENDAMOS: 
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1. Suspensão das atividades presenciais de bares e restaurantes em todo          

RN após 22h por 14 dias, devendo a medida ser reavaliada após esse             

prazo; 

2. Suspensão das aulas presenciais das escolas privadas por 14 dias,          

devendo a medida ser reavaliada ao final desse período; 

3. Criação de serviço de denúncia para pais e alunos de escolas, sejam            

públicas ou privadas, fazerem denúncia sobre ocorrência de casos de          

sintomáticos respiratórios que não tenham sido devidamente afastados        

do convívio, assim como suas turmas escolares não tenham sido          

submetidas ao protocolo orientado na Nota Informativa número 03/2021         

- SESAP/SUVISA; 

4. Adiamento do início das aulas das escolas públicas do estado por 14            

dias, ao fim do qual deverá ser reavaliada a necessidade de novo            

adiamento; 

5. Fortalecer os cuidados preventivos nas academias no que concerne ao          

uso de máscaras e distanciamento social inclusive com aplicação de          

multa para aqueles estabelecimentos que forem flagrados infringindo as         

regras.  

6. Estabelecimento de barreiras sanitárias com os estados da Paraíba e          

Ceará, bem como nos portos e aeroportos, assim como implementação          

de barreiras sanitárias e intensificação do monitoramento e rastreio nos          

municípios sabidamente turísticos do estado do RN; 

7. Busca ativa de casos e contatos, bem como monitoramento dos casos           

ativos pela Atenção Primária dos municípios; 
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8. Aplicar sanções previstas em lei a estabelecimentos de saúde públicos          

e privados, como clínicas, hospitais e laboratórios, que deixem de          

notificar os casos aos serviços de informação e de controle de leitos; 

9. Ampliar a vigilância genômica no Rio Grande do Norte; 

10. Suspender as atividades ambulatoriais de clínicas e consultórios e         

serviços públicos de rotina que não comprometam o cuidado         

continuado ao paciente; 

11. Suspender cirurgias eletivas que demandem uso de leitos críticos na          

Região Metropolitana; 

12. Proibir eventos em toda a orla do RN por 14 dias;  

13. Abrir leitos de UTI covid-19 no Hospital Universitário Onofre Lopes          

(HUOL), os quais deverão ser mantidos enquanto a Taxa de Ocupação           

do RN estiver acima de 60%; 

14. Ampliar a fiscalização do estado (polícia militar) nos finais de semana           

em bares e na orla potiguar, especialmente da região metropolitana. 
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Número de escolas prontas = 323 unidades 

Receberam PDDE emergencial: 301 

Não receberam PDDE emergencial: 245 

Todas as Escolas receberam o PAGUE e o PAGUE COVID será creditado até dia 12/2 

Escolas em fase de preparação = 209 unidades 

DIREC Total de Escolas Escolas prontas em 29.01 Escolas prontas em 12.02 
1. Natal 145 09 27 

2. Parnamirim 47 05 25 

3. Nova Cruz 39 01 15 

4. São Paulo do Potengi 17 02 8 

5. Santa Cruz 23 04 16 

6. Macau 15 02 13 

7. Ceará-Mirim 23 01 20 

8. Assu 19 02 19 

9. Angicos 14 04 12 

10. Caicó 32 21 30 

11. Currais Novos 33 s/informação 27 

12. Mossoró 71 07 40 

13. Apodi 22 02 17 

14. Umarizal 29 05 29 
15. Pau dos Ferros 41 03 24 

16. João Câmara 17 02 15 

Total 546 69 337 
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Sumário Executivo 

A rápida disseminação do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), levou a uma escalada global no 

número de casos de COVID-19. Com isso, a Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-

19 uma pandemia, impedindo assim, que surgissem diversas estratégias de controle de 

transmissão com diferentes níveis de intensidade em cada país. Dentre as medidas instituídas, 

o fechamento das escolas teve como base teórica as evidências científicas de transmissão de

influenza no ambiente escolar, em que as crianças eram importantes vetores de transmissão na 

comunidade. Neste documento, avaliamos a evidência disponível sobre as ameaças e benefícios 

do fechamento e reabertura das escolas no contexto da COVID-19. 

Para a elaboração do documento, foi realizada uma revisão sistemática sobre os riscos de 

transmissão da COVID-19 no ambiente escolar, a potencial ameaça de interação das crianças e 

de adolescentes até 18 anos com os familiares nos domicílios, o perfil de perigo de complicações 

entre os alunos e profissionais da educação, além da avaliação do impacto sobre os estudantes 

no fechamento das escolas e em comparação às diferentes estratégias usadas 

internacionalmente. Dada a falta de estudos revisados por pares na região da América Latina e 

do Caribe, a grande maioria dos estudos citados aqui são de outras regiões, o que pode ser 

considerado uma limitação pois nessas situações os contextos locais são relevantes. 

As infecções causadas pela COVID-19 acometem as crianças com menor frequência e 

gravidade quando comparadas aos adultos. Na maioria dos trabalhos em que foram 

analisados anticorpos de crianças, foi observado um baixo percentual das mesmas com exames 

positivos para COVID-19, se comparados com a população em geral. No entanto, grande parte 

destes estudos foi realizado em circunstâncias em que as escolas se encontravam fechadas e a 

circulação das crianças era menor.  

Com relação à transmissão do vírus, as crianças parecem transmitir em menor escala que 

os adultos. Os trabalhos atuais de investigação de alguns surtos nas escolas demonstraram 
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que as crianças provavelmente adquiriram a COVID-19 em seus domicílios ou por meio do 

contato com parentes infectados, e não em ambiente escolar. As evidências também sugerem 

que o ambiente escolar, respeitando às medidas de controle, não é um lugar 

superdisseminador. Entretanto, a transmissão na escola pode ocorrer e sua intensidade 

está correlacionada com a potencialidade da transmissão comunitária na região.  

Existe uma grande preocupação entre os profissionais da área da educação com o risco de 

infecção após à exposição prolongada em contato com várias crianças. Porém, as evidências 

atuais mostram que as crianças não são os principais condutores da transmissão do vírus 

para os profissionais da educação, tanto pelo menor risco de transmissão nessa faixa etária, 

quanto pela redução potencial do risco pela instituição de medidas de bloqueio, identificação 

precoce de casos e pelo uso de equipamentos de proteção individual no ambiente escolar. 

Com mais de 1.5 bilhão de estudantes impactados mundialmente pelo fechamento das escolas, 

as repercussões são graves e de caráter multifatorial e incluem o déficit permanente no 

aprendizado, piora do quadro nutricional, aumento do sedentarismo, aumento na incidência de 

quadros de transtornos mentais, como estresse pós-traumático, além de altos custos econômicos 

secundários pela redução de produtividade dos pais. É importante destacar, ainda, que esta 

comoção é bastante heterogênea e muito mais visível em populações com maior grau de 

vulnerabilidade social. Deste modo, devido ao grande abalo ocasionado pelo fechamento 

prolongado das escolas, as evidências atuais sugerem que o risco de contaminação 

dentro do ambiente escolar não é maior que o risco comunitário onde a escola está 

inserida, e que a reabertura das escolas não está associada à piora da evolução da 

pandemia e, por isso, deve ser uma prioridade dentro da estratégia de controle da COVID-

19, que pode ter seu resultado balanceado com o fechamento de outras atividades não 

essenciais.  

Num. 66515508 - Pág. 6

Num. 10249577 - Pág. 155Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



4 

Introdução 

A infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) foi denominada COVID-19 e teve início em 

Wuhan, na China, em dezembro de 2019. (1) Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde declarou o surto do novo Coronavírus como uma pandemia.(2) A transmissão do vírus 

ocorre principalmente de pessoa para pessoa (3) de forma direta, pelas vias respiratórias ou pelo 

contato indireto com superfícies e objetos contaminados.(4) O contato de gotículas respiratórias 

eliminadas pela respiração, fala, espirro ou tosse de pessoas contaminadas com as mucosas de 

olhos, boca e nariz de indivíduos suscetíveis à doença, resulta na transmissão do SARS-CoV-2. 

Baseados na transmissão do vírus por gotículas, os Centros para Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC) dos EUA recomendam como medidas não farmacológicas para redução da 

propagação do vírus: o distanciamento físico (mínimo 1,5m), a higienização das mãos com álcool 

ou água e sabão e a utilização de barreiras físicas, como por exemplo, o uso de máscaras com 

cobertura da boca e nariz. 

Devido a sua capacidade de transmissão, a COVID-19 disseminou-se de forma rápida e intensa 

por todo o mundo, levando as unidades de terapia intensiva (UTI) e leitos hospitalares a 

superlotações em diversos locais ao redor do mundo. Neste contexto de gravidade, inúmeras 

medidas comunitárias de controle de transmissão da COVID-19 foram implementadas de forma 

emergencial, incluindo o isolamento de casos, a quarentena dos contatos de casos, uso de 

medidas de bloqueio e medidas intensas de distanciamento físico, visando, assim, a redução de 

fluxo das pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus. Dentre as diversas medidas de 

distanciamento físico implementadas, os governos ao redor do mundo recomendaram o 

fechamento de estabelecimentos com risco de aglomerações e grande fluxo de pessoas, como 

escolas e instituições de ensino, visando a redução do contágio interpessoal. Esta estratégia foi 

baseada na literatura de surtos de influenza, que  reduziu  o contato físico entre estudantes, visto 
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que só assim se abrandaria  a transmissão do vírus, pois não existiam dados do impacto destas 

estratégias na transmissão de outros Coronavírus ou especificamente  do SARS-CoV-2(5). 

Como o fechamento das escolas tem importante impacto em diversos aspectos da vida dos 

estudantes, familiares e funcionários que trabalham no local, é aconselhável que a interrupção 

das aulas presenciais seja adotada como uma medida emergencial e implementada de forma 

controlada e com a menor duração possível. Em contrapartida, para a reabertura das escolas, é 

necessário considerar não só os riscos das crianças e adolescentes, mas também dos 

funcionários e prestadores de serviço do ambiente escolar, da dinâmica do transporte para se 

chegar à escola, além de as crianças atuarem como potenciais vetores de transmissão para os 

coabitantes do mesmo domicílio.  

Segundo dados da UNESCO, grande parte dos países vem adotando medidas de reabertura 

gradual das escolas. No Brasil, a política de reabertura tem estado entre as mais conservadoras 

e as escolas, em sua maioria, permanecem fechadas, afetando mais de 52 milhões de alunos),(6) 

e no Brasil grande parte dos estados ainda não tem previsão para reabertura (Figura 1). 

Neste documento, revisamos de forma sistemática as evidências disponíveis sobre (i) o risco de 

transmissão da COVID-19 no ambiente escolar (faixa etária de 4 a 18 anos completos), na 

interação das crianças e adolescentes com familiares em seus domicílios; (ii) o perfil de risco de 

complicações dos estudantes e funcionários de escolas; e (iii) o impacto do fechamento das 

mesmas sobre os estudantes e funcionários, estratégias de redução de risco de contágio e 

expectativa da reabertura na transmissão da COVID-19. Por fim, realizamos (iv) uma 

comparação com estratégias concretizadas em outros países. O objetivo do presente documento 

é contextualizar os riscos e benefícios, tanto do fechamento das escolas, quanto de sua 

reabertura no contexto das evidências disponíveis atualmente. 
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Metodologia 

 Para a revisão sistemática, foi realizado o estudo de artigos na base LitCOVID da National 

Library of Medicine com busca até o dia 9 de novembrode 2020, de onde foram selecionados 

para a avaliação, todos os artigos que continham a combinação dos descritores "escolas", 

“fechamento, reabertura, repercussões, perdas de aprendizado” e "COVID-19, Coronavírus, 

SARS-CoV-2" (em inglês "schools", “closure, reopening, effects, learning losses” e "COVID-19, 

coronavirus, SARS-CoV-2"). De 62,599 artigos publicados sobre COVID-19 na base, 915 foram 

selecionados pelos critérios de busca. Para a complementação das evidências, foram utilizadas 

alusões oficiais online com dados relacionados à COVID-19. Ainda dentre as referências 

presentes nos estudos selecionados, foram identificadas menções adicionais de interesse, 

incluindo artigos ainda não revisados por pares, todavia disponíveis nos servidores de preprint 

bioRxiv.org e medRxiv.org. Por fim, foram analisadas, também, referências adicionais 

amplamente divulgadas na mídia, porém não identificadas nas buscas iniciais. Adicionalmente, 

uma atualização da busca foi realizada para seleção e inclusão de estudos adicionais publicados 

até o dia 15 de janeiro de 2021.Tais buscas foram avaliadas e, quando, consideradas de 

qualidade adequada, foram incorporadas às referências utilizadas. Foi feita a seleção de artigos 

originais e comunicações breves, bem como documentos de instituições governamentais e 

entidades oficiais. Além disso, foram incluídos artigos com descrição de abordagem referente à 

análise do fechamento das escolas e/ou sua reabertura no contexto da pandemia pelo SARS-

CoV-2. Foram excluídos os artigos de opinião, editoriais e reportagens sem referências 

bibliográficas ou citações vagas, em que dados objetivos não se encontravam disponíveis. 

A extração dos dados foi edificada em formulário específico, com registro de informações 

referentes ao título do estudo, ano de publicação, autor, tipo, objetivo, cenário, intervenção e 

resultados. Os estudos publicados em plataformas de preprint foram analisados aos pares pelos 

autores e utilizados conforme validação interna. Construída a planilha de estudos, as publicações 
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designadas foram avaliadas quanto aos critérios de qualidade.  Foram utilizadas ainda, como 

padrões, as recomendações de estudos observacionais do National Institute of Health que foram 

adaptados à inclusão da avaliação, visto que a mesma já tinha sido utilizada e valorizada como 

parâmetro em revisão por pares. Os detalhes dos estudos incluídos e a avaliação de qualidade 

encontram-se em tabela anexa. 

 

COVID-19 e população infantil 

Incidência 

Para a avaliação da incidência e gravidade da COVID-19, pode-se utilizar diversos índices, como 

número de casos, internações hospitalares ou óbitos. O número de casos poderia ser um 

marcador útil para o acompanhamento da pandemia. No entanto, a limitação no acesso a exames 

e a baixa procura de atendimento médico de casos leves, remete à subnotificação, 

particularmente em crianças, que têm maior probabilidade de apresentação de formas leves da 

doença quando comparadas aos adultos. (7) Alternativamente, podemos utilizar o número de 

internações hospitalares, tanto como um marcador indireto de incidência, quanto como um 

marcador de gravidade. Por fim, óbitos confirmados e/ou suspeitos de terem sido causados por 

COVID-19 e excesso de mortalidade geral, podem ser utilizados como marcadores de gravidade 

e indicadores indiretos de incidência da COVID-19 na população. 

Segundo dados do DataSUS, até 18 de outubro de 2020, foram notificados como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou como casos confirmados de COVID-19, o número total de 

349.310 em crianças, com 267 óbitos e uma letalidade de 0,08. (tabela 1). Os dados do Rio de 

Janeiro não foram incluídos, pois apresentam inconsistências acerca do número de crianças 

infectadas e o número de óbitos nestas faixas etárias.(8)  
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Dentre os 267 casos de mortes, pelo menos 22% apresentaram comorbidades associadas que 

pudessem justificar o risco aumentado de complicações nesta população, no entanto, a 

informação sobre comorbidades encontra-se limitada por provável subnotificação. 

Até 14 de outubro de 2020, aproximadamente 18% das crianças com diagnóstico confirmado de 

COVID-19 ou SRAG, foram internadas, mantendo taxas semelhantes entre os sexos, com 

discreto predomínio do sexo masculino, abaixo de 6 anos (tabela 2). 

Em comparação com os dados de 2019, o número total de casos notificados de SRAG foi de 

27.263, com 957 óbitos e uma letalidade de 3,5% nesta mesma faixa etária. Observa-se, 

também, que destes, 26.922 foram internados, considerando que provavelmente as notificações 

ocorreram, em sua maioria, dos pacientes nessa faixa etária que apresentavam algum 

agravamento clínico, com necessidade de internação ou observação médica. (Figura 2)  

Prevalência  

A maioria dos trabalhos de soroprevalência demonstrou um baixo percentual de crianças que 

apresentassem anticorpos quando comparados à população em geral, apesar de as escolas 

estarem fechadas durante os estudos e a exposição das mesmas a múltiplos contatos estivesse 

reduzida. No estudo de prevalência da COVID-19, realizado pelo governo do estado de São 

Paulo, a sorologia positiva foi ao redor de 16% em todas as faixas etárias.(8) De modo geral, as 

crianças representam menos de 10% dos casos da COVID-19 confirmados na maioria dos 

países.(9-11) 

Os primeiros relatos sobre crianças e COVID-19 vieram da China, onde ocorreram poucos casos 

nessa faixa etária e raros relatos de complicações ou óbitos. (12) Logo após, veio a Europa, na 

cidade de Vò, na Itália, onde a maioria da população foi testada para confirmar a doença. Não 

encontraram crianças menores de 10 anos infectadas, com resultados positivos para o exame, 

quando foi utilizado o teste padrão ouro para diagnóstico da infecção ativa, real-time PCR (RT-

PCR) em residências que tinham adultos positivos. Já na faixa etária dos 10 aos 20 anos de 
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idade, foram encontrados 4 casos positivos, chegando a 0,5% da população avaliada. (13) Na 

Islândia, um estudo de prevalência por amostragem da população observou que o número de 

crianças com anticorpos era metade dos números observados nos adultos. Além disso, não 

houve positividade em menores de 10 anos. (14) 

Segundo o Center for Disease Control (CDC), de avaliações da população americana, em abril 

de 2020, de 22% da população com menos de 18 anos, apenas 1,7% das notificações eram 

desse grupo etário. Ademais, observou-se que no grupo de crianças com diagnóstico confirmado, 

apenas 9,4% apresentava dados sobre sintomatologia, 13% sobre comorbidades e 33% sobre 

internações. Na análise dos casos, 73% apresentavam algum sintoma como febre, tosse ou 

dispneia, entretanto, a proporção de sintomáticos quando comparadas aos adultos foi menor. 

Referente às hospitalizações, os dados apontaram que 5,7% dos casos confirmados foram 

internados e 3 óbitos ocorreram nesse período.(15) (figura 3) 

Os dados do CDC, até setembro de 2020, mostram que crianças em idade escolar contabilizaram 

um total de 277.285 casos confirmados laboratorialmente nos Estados Unidos.  A incidência de 

casos entre os adolescentes de 12 a 17 anos foi de 37,4/100.000, enquanto em crianças de 5 a 

11 anos foi de 19/100.000. Quanto aos números absolutos de notificações dos escolares, a faixa 

etária entre 5 a 11 anos apresentou 101.503 (37%) e a, de 12 a 17 anos, 175.782 (63%). (figura 

4) 

Na avaliação desses casos notificados, 58% apresentavam pelo menos um sintoma, 37% não 

havia informação para avaliação. Das crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos, 3.240 (1,16%) 

necessitaram de hospitalização e 404 (0,15%) necessitaram de Unidade de Terapia Intensiva. 

Os óbitos totalizaram 50 (0,02%). Não foi observado prevalência por algum sexo entre as 

crianças. (16)  
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Quadro clínico 

A apresentação clínica em crianças é bastante variável. Em estudos iniciais, observou que 97% 

das crianças apresentavam-se assintomáticas ou com sintomas leves a moderados. Sintomas 

comuns em adultos como mialgia, perda de olfato e cefaleia podem não ser relatados ativamente 

por crianças, contribuindo para menor número de casos sintomáticos, assim como de sintomas 

típicos.(12) A prevalência de assintomáticos varia de 2 a 6,5% de acordo com a faixa etária, 

enquanto que, os casos graves chegam a 10% nas crianças abaixo de 1 ano, mas constituem 

apenas 3 a 5% dos casos em crianças acima dos 6 anos.(12) Além de quadros menos 

sintomáticos, crianças costumam apresentar melhor prognóstico e recuperação clínica mais 

rápida que adultos ou idosos, a recuperação completa ocorre entre uma a duas semanas.(12, 

17-24) 

Devido ao perfil clínico menos grave, as notificações da COVID-19 em crianças são restritas a 

casos mais graves ou muito sintomáticos ou que eram contatos próximos de adultos suspeitos 

ou infectados, subestimando o número de infectados de forma mais importante que em adultos. 

Esta subnotificação, possivelmente, é mais comum em crianças mais jovens que não têm 

capacidade de relatar os sintomas ativamente. 

Crianças e transmissão da COVID-19 

A maioria dos trabalhos demonstra que as crianças podem transmitir a doença, porém em menor 

escala do que os adultos, mesmo utilizando protocolos estruturados de busca ativa de contatos. 

Um estudo norueguês incluiu 13 casos índice de crianças entre 5 e 13 anos. Com uma 

investigação detalhada de busca ativa de contatos, apenas 2 crianças (0,9%) entre 234 contatos 

e um adulto (1,7%) dentre 58 contatos testou positivo para COVID-19(25) 

Na Austrália, de um total de seis casos iniciais em cinco escolas primárias (um aluno e cinco 

funcionários), apenas um dos 168 contatos próximos foi identificado como um caso secundário. 
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Outrossim, o relatório australiano mostra uma pequena probabilidade de infecção entre crianças 

e nenhuma evidência de crianças infectando professores.(26) 

Em outro estudo Australiano, foi avaliada a transmissão do SARS-CoV-2 em 15 escolas e 10 

centros de cuidados e educação infantil. Nestes locais, foram identificados 12 crianças e 15 

adultos infectados com 1.448 contatos que foram monitorados. Constataram, com isso, 18 casos 

secundários, com uma taxa de ataque suplementar, que é a taxa de contaminação de outras 

pessoas a partir de um caso inicial em um ambiente fechado, de 1,2% no ambiente escolar. Dos 

casos primários, 3 (25%) foram em crianças até 5 anos, 2 (17%) em crianças de 5 a 13 anos e 7 

(58%) em crianças de 13 a 18 anos. No entanto, a maioria dos casos infantis (80%) aconteceu 

fora do ambiente escolar. Deste modo, observou-se que a taxa de transmissão no sistema 

educacional foi baixa durante a primeira onda da COVID-19 na Austrália, pois não demonstrou 

que crianças e professores pudessem contribuir significativamente para a transmissão desta 

doença na comunidade. (27)  

Os trabalhos atuais demonstram que as crianças provavelmente adquiriram a COVID-19 em seus 

domicílios por meio do contato com parentes infectados, particularmente em países, onde 

aconteceu o fechamento de escolas e o distanciamento físico estrito foi implementado. (20, 24, 

28). Um estudo específico demonstrou que de 67,3% das vezes que a criança foi infectada, um 

dos pais da criança estava infectado pelo SARV-CoV-2. (20). Estudos coreanos realizados após 

a abertura das escolas demonstraram que para as crianças mais jovens 79% adquiriram a 

COVID-19 de seus familiares, enquanto 13% teve o quadro de origem desconhecida. (29) 

Especificamente, quanto a transmissão de crianças para adultos, acredita-se que seja pouco 

frequente. Em trabalho realizado na China, onde foram observados 105 casos, houve um índice  

de  392 contatos domiciliares que foram isolados em conjunto, em locais específicos do governo, 

e constatou-se uma taxa de ataque secundário em crianças sintomáticas de 4,7% em 

comparação com as taxas observadas em adultos de 17,1%, sugerindo que a contaminação 
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secundária, a partir de um caso infantil é em média 3 vezes menor do que a transmissão por 

adultos.(30) Assim, a probabilidade de infecção em crianças foi de 0,26 vezes menor do que a 

observada em maiores de 60 anos.(31)  

Na Irlanda, em uma avaliação das transmissões da COVID-19 relacionada às escolas antes do 

fechamento, foram monitorados crianças e adultos que frequentavam o ambiente escolar. Um 

total de 1.025 crianças e adultos foram contatos de 6 casos confirmados que estavam no universo 

estudantil, não sendo documentado nenhum caso secundário.(32)  

Apesar das limitações dos dados disponíveis da população infantil, os estudos da COVID-19 

indicam menor prevalência de anticorpos em crianças quando comparadas a adultos. Em 

crianças mais novas, a prevalência é ainda maior que em adolescentes. Sua apresentação 

clínica habitual costuma ser mais leve e com menor probabilidade de sintomas típicos. E, quando 

ocorre, costuma ser menos grave, levando a menor taxa de internação e menor probabilidade de 

morte. Coletivamente, os dados sugerem que crianças podem fazer parte da cadeia de 

transmissão. No entanto, o seu papel é menor que o de adultos, pois sua capacidade de transmitir 

(taxa de ataque secundário) é menor. 

Ambiente escolar e risco de transmissão de SARS-CoV-2 

No momento das intervenções de distanciamento físico implementadas em todo o mundo, no 

início de março de 2020, ambientes com grande fluxo de pessoas foram fechados de forma 

indiscriminada, visando a redução do risco de contágio. Conquanto, na discussão da reabertura 

desses locais, as particularidades que diferenciam cada tipo de ambiente devem ser 

consideradas para o planejamento de uma reabertura segura. Em relação às escolas, além do 

potencial risco de transmissão do vírus em um ambiente que possibilita a aglomeração de 

pessoas em espaços fechados por um tempo prolongado, deve-se considerar, também, o risco 

associado ao uso de transporte escolar ou transporte público por alunos e funcionários, o que 

poderia aumentar a disseminação do vírus na comunidade, além do risco de propagação familiar. 
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Quando consideramos o ambiente escolar propriamente dito, três principais grupos da população 

devem ser abordados: (Figura 5)(33)  

• Profissionais da educação: O risco de complicações relacionadas à COVID-19 

dependerá da faixa etária dos profissionais e da presença de comorbidades (Tabelas 3 

e 4).(33) O risco é variável, desde baixo para profissionais jovens sem comorbidades até 

um risco alto se o profissional for idoso ou com comorbidades. É importante ressaltar que 

deve ser considerado o risco das pessoas que coabitam com estes profissionais, pois 

pode ocorrer transmissão domiciliar de funcionários contaminados. 

• Alunos: O risco da população infantil, como descrito acima, é baixo, exceto para casos 

com comorbidades graves. Apesar da variabilidade de incidência e gravidade dentre as 

faixas etárias, a população infantil em geral, é de baixo risco, independente da faixa 

etária, conforme detalhado previamente. 

• Familiares dos alunos: Pelo risco de contaminação cruzada do ambiente escolar com o 

ambiente familiar, deve-se sempre considerar a dinâmica de todos os coabitantes do 

domicílio dos estudantes para avaliação do risco de exposição. A abordagem da criança 

no ambiente escolar deve ser ajustada de acordo com o risco dos coabitantes. Todavia, 

como descrito acima, o risco de contaminação de coabitantes a partir de um caso infantil 

é menor do que a contaminação entre adultos. 

Poucos relatos de surtos da COVID-19 foram reportados nas escolas, apesar da limitação 

importante dos dados, porque muitas escolas permaneceram fechadas no período e as medidas 

de mitigação foram implementadas. Na maioria dos relatos da COVID-19 em crianças, a fonte 

de infecção avaliada foi domiciliar. (11) Nos surtos escolares foi mais frequente a introdução do 

vírus por adultos profissionais da educação do que pelas crianças. A principal via de transmissão 

do vírus foi entre os profissionais da educação e menos comum entre profissionais e estudantes. 

A transmissão de alunos para alunos é mais rara.(34) Uma revisão sistemática demonstrou que 
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a redução da transmissão com o fechamento das escolas é menor do que outras medidas de 

segregação, como por exemplo, medidas de distanciamento físico, fechamento ou redução do 

fluxo de pessoas em local de trabalho e em outros ambientes públicos (35). 

Perfil demográfico dos professores no Brasil 

Diante da consideração de risco de contaminação relacionada ao ambiente escolar, é importante 

compreender o perfil dos funcionários das escolas, particularmente dos professores, pois eles 

têm intenso e prolongado contato físico com as crianças. A análise do perfil do professor da 

educação básica, de acordo com o Censo da Educação Básica, demonstrou que o professor 

típico brasileiro em 2017 é do sexo feminino (81%) e estão alocados, prioritariamente, nas etapas 

iniciais da educação básica. A população de professores tem envelhecido ao longo dos anos, 

apresentando idades médias progressivamente maiores (41 anos, em 2017) (36). A figura 6 

apresenta a quantidade de professores da educação básica que atua em cada etapa de ensino 

ao longo dos anos e a figura 7 apresenta o percentual de professores por faixa etária. 

Com o objetivo de avaliar a presença de fatores de risco para complicações relacionadas a 

COVID-19, observou-se que 5,9% dos professores avaliados, em 2017, tinham entre 57 a 65 

anos e 0,7% mais de 66 anos (36). Com relação a presença de comorbidades, as redes públicas 

de ensino têm até 40% dos professores no grupo de risco. Em Alagoas e Paraíba 40% dos 

professores têm mais de 60 anos ou comorbidades e no Paraná, 30% dos professores pertencem 

ao grupo de risco suscetível a complicações. Até o momento, São Paulo e Rio de Janeiro não 

liberaram o resultado do levantamento entre os professores (31/10/2020).(37)   

Evidências de transmissão dos alunos para profissionais da educação 

Existe uma grande preocupação entre os profissionais da área da educação com o risco de 

exposição prolongada a várias crianças e diversos estudos avaliaram este risco de 

contaminação. Um estudo irlandês, analisou 101 adultos que foram contatos de três crianças 

positivas para SARS-CoV-2 no ambiente escolar e a avaliação dos casos descartou casos 
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adicionais relacionados da COVID-19.(32) Na Austrália, um estudo de rastreamento de contatos, 

em 15 escolas primárias e secundárias, mostrou que 9 casos de alunos com COVID-19 foram 

detectados, o mesmo estudo, também não encontrou evidência de transmissão para 128 adultos 

que foram contatos próximos no ambiente escolar.(38) Na Holanda, em junho de 2020, não havia 

relatórios de possíveis aglomerações de COVID-19 vinculadas às escolas ou relatórios de 

funcionários infectados por crianças e a monitorização de 62.000 contatos de casos positivos, de 

acordo com a faixa etária, mostrou que na metade dos casos, a fonte de contato estava na faixa 

etária de 18-29 anos, enquanto  somente 7,7% tiveram contágio com idade inferior a 18 anos.(39)  

Portanto, as evidências atuais, provenientes de contextos diferentes aos da América Latina e do 

Caribe, mostram que as crianças não são os principais condutores da transmissão do SARS-

CoV-2 para os profissionais da educação no ambiente escolar, tanto pelo menor risco de 

transmissão nessa faixa etária, quanto pela redução potencial do risco pela instituição de 

medidas de bloqueio, identificação precoce de casos e uso de equipamentos de proteção 

individual no ambiente escolar. 

Evidências de transmissão de profissionais da educação para alunos no ambiente escolar 

Há pouca evidência na literatura de transmissão potencial de adultos para crianças dentro do 

ambiente escolar. Na Suécia as escolas permaneceram abertas para crianças até os 15 anos de 

idade. As taxas de internação de professores de pré-escolas não foram diferentes de adultos 

com outras profissões, enquanto que a taxa em professores de idade escolares foi mais baixa 

que em outras profissões.(40) Em outro estudo sueco, os professores do equivalente ao ensino 

fundamental 2 que permaneceram com aula presencial tiveram o dobro da taxa de infecção (geral 

e graves) do que os professores do equivalente ao ensino médio que permaneceram dando aulas 

a distância.(41) Esse mesmo estudo mostrou que houve um aumento entre 17 e 29% nas taxas 

de infecção de pais com crianças de ensino secundário com as escolas abertas quando 

comparado com crianças com escolas fechadas.   
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Na Irlanda, três casos de adultos tiveram um total de 102 contatos infantis que não resultaram 

na detecção de nenhum caso secundário de crianças infectadas, embora apenas indivíduos 

sintomáticos tenham sido encaminhados para testes de acompanhamento (32). O surto em uma 

escola secundária em Israel não especificou a idade dos casos-índice, tornando impossível a 

identificação da transmissão de profissionais da educação para alunos dentro do ambiente 

escolar.(42) Na Austrália, um estudo de rastreamento de contatos em 15 escolas primárias e 

secundárias detectou 9 casos de COVID-19 entre os membros da equipe. Foi identificado, 

também, um caso secundário positivo em um estudante do ensino médio, entre 735 crianças que 

eram contatos próximos e foram acompanhadas.(38)  

Na Finlândia, após a exposição a um professor infectado, 7 de 42 alunos expostos 

desenvolveram anticorpos ou tiverem testes RT-PCR positivos, no entanto, a transmissão 

domiciliar ou comunitária pode ter sido a fonte em alguns destes casos.(43)  

Em uma coorte italiana, o contato com uma pessoa infectada fora da família raramente foi 

relatado e 67% das crianças tinham pelo menos um dos pais com teste positivo para infecção 

por SARS-CoV-2(20, 28). Também é importante notar que adultos e crianças interagem de forma 

diferente no ambiente escolar e doméstico.  

Em resumo, embora haja indícios de transmissão de adultos para crianças em ambientes 

domésticos, poucas evidências indicam a ocorrência da transmissão de profissionais da 

educação para crianças, demonstrando que o ambiente escolar não parece ser um ambiente 

superdisseminador da COVID-19. Confirma, portanto, que a maior parte dos estudos atuais de 

transmissão de adultos para crianças no ambiente escolar tem amostra pequena, com poucos 

casos documentados. Importante ressaltar que esse é um risco grande para o contexto da 

américa latina, onde os professores tendem a trabalhar em mais de uma escola. 

Evidências de transmissão entre profissionais da educação no ambiente escolar 

São poucas as evidências na literatura sobre a transmissão entre adultos dentro do ambiente 

escolar. Na Suécia, onde as escolas para crianças menores de 16 anos permaneceram abertas 
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com a recomendação de afastamento dos alunos com sintomas leves, distanciamento físico, 

higienização das mãos e cancelamento da reunião de maior porte, os grupos ocupacionais foram 

observados e ficou evidente que os professores não tinham maior risco de COVID-19 do que a 

população em geral. Os riscos  em grupos relativos, que são as probabilidades de infecção nos 

professores quando comparados a outros adultos que não frequentam o ambiente escolar, são: 

professores da pré-escola (0,7), professores do ensino obrigatório (1,1),  professores idosos do 

ensino médio (0,7), equipe de recreação (0,8), assistentes de alunos (1,1), outros educadores 

(1,0) e fornecedores (1,0), sugerindo que professores e outros profissionais do ambiente escolar 

tenham riscos de infecção comparáveis com a população em geral (32).  

Um estudo que investigou um surto em ambiente escolar, envolvendo 50 pessoas no Chile, 

descreveu um professor como caso índice, que teve diferentes contatos com os pais dos alunos 

em reuniões que antecederam o pico do surto. (44) Os resultados da sorologia de 8 a 10 semanas 

após o surto, sugeriram níveis comparáveis de infecções entre crianças e adultos na escola, mas 

deixando claro, que essas infecções podem ter ocorrido fora do ambiente escolar.  

Logo, com base na literatura atual, podemos concluir que os riscos dos profissionais da educação 

em ambiente escolar não podem ser considerados maiores do que o risco de outros adultos da 

comunidade se as medidas para reabertura das escolas forem implementadas de forma segura. 

 

Impactos educacionais e econômicos do fechamento das escolas 

Riscos de saúde e proteção para crianças e adolescentes 

O objetivo principal do fechamento das escolas é evitar a transmissão da COVID-19 entre 

crianças e os profissionais das escolas e sua transmissão subsequente para a comunidade. Do 

ponto de vista da saúde pública, a decisão de fechar ou reabrir escolas deve ser orientada por 

uma abordagem baseada em risco, tendo em vista a epidemiologia local da COVID-19. Deve ser 

avaliada a capacidade das instituições de ensino de adaptar seu sistema de funcionamento e 
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operar com segurança, focando em evitar a transmissão e principalmente identificar e 

diagnosticar novos casos rapidamente, tendo como base a implementação de protocolos de 

atendimento quando houver identificação de casos no ambiente escolar. Na avaliação do 

fechamento das escolas, deve-se ainda considerar o prejuízo educacional, igualdade de acesso, 

saúde e bem-estar geral das crianças.  

As estratégias de reduzir a transmissão da COVID-19, levaram ao fechamento de escolas em 

todo o mundo. Inicialmente, ele foi realizado com base em dados de surtos anteriores de 

influenza em que as crianças eram altamente suscetíveis e importantes vetores na transmissão 

em toda a comunidade. Por isso, optou-se pelo fechamento das escolas para prevenir danos a 

adultos vulneráveis, especialmente os idosos. Estudos anteriores mostraram danos 

educacionais, sociais e até mesmo médicos de longo prazo relacionados ao fechamento das 

escolas, particularmente para crianças mais jovens e de grupos marginalizados, como imigrantes 

e minorias raciais. (45, 46) 

A escola é a base de assistências de vários grupos, como por exemplo, de crianças e 

adolescentes com distúrbios mentais ou psicológicos e, o fechamento da mesma, representou 

uma redução significativa a essa ajuda diária e, uma piora das condições físicas e psicológicas 

desses estudantes. Foi observado, ainda, que a ajuda por telefone ou online é um desafio para 

essas crianças e adolescentes, visto que uma boa parte desses jovens não possuem um 

aparelho celular ou internet.(47) Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

documentou que os pais relatam impacto na saúde mental das crianças e dos seus cuidadores 

devido a pandemia e as medidas utilizadas no seu controle.(48) Em um estudo que avaliou o 

impacto psicológico e mental do fechamento de escolas, isolamento e quarentena de crianças 

por outras condições que não a COVID-19, ficou evidente um aumento na incidência de síndrome 

do estresse pós-traumático.(49) Em um estudo japonês baseado em dados de questionários 

foram avaliados diversos aspectos clínicos e sociais das crianças entre 4 e 10 anos e de suas 
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mães durante o período de fechamento das escolas. O estudo identificou aumento de peso nas 

crianças e maior ansiedade das mães sobre o cuidado de seus filhos. Outras medidas avaliadas 

não demonstraram qualquer correlação com o fechamento das escolas. (50)  

Além disso, a alimentação das crianças no ambiente escolar representa a principal refeição do 

dia para várias delas. A suspensão das aulas representou a ausência desta alimentação, o que 

acabou sobrecarregando a família com mais um gasto, ou seja, uma nova refeição desta criança 

que anteriormente era realizada na escola. Em muitos casos, desencadeou-se uma situação de 

insegurança alimentar. Tudo isso, somado, piorou a situação de pobreza de parte da população 

e teve como consequência, além dos traumas psicológicos, a desnutrição. Dados da literatura 

demonstram que nos dias em que as crianças não frequentam o ambiente escolar, como em fins 

de semana, há uma redução na carga de atividade física realizada, aumento do sedentarismo e 

do tempo em dispositivos com telas. (51) 

O fechamento das escolas, provoca ainda, problemas relacionados aos cuidados com as 

crianças em casa. A mão-de-obra das diferentes áreas do comércio, indústria e prestação de 

serviços não disponibilizam de tempo e mesmo outras pessoas para cuidar das crianças nesses 

períodos em que elas deveriam estar nas escolas, gerando com isso, faltas ao trabalho ou 

mesmo redução na jornada diária. (52) (figura 8) 

Logo, na avaliação dos impactos do fechamento das escolas, deve-se também considerar o 

contexto social, econômico e de saúde em que a escola e a criança estão inseridas, pois o 

embate pode incluir insegurança alimentar, danos psicológicos e problemas sociais para o jovem 

e a sua família. 

Impactos pedagógicos e econômicos 

Com mais de 1.5 bilhão de estudantes impactados mundialmente pelo fechamento das escolas, 

as repercussões são graves a médio prazo e de caráter multifatorial.  
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Déficit permanente no aprendizado 

A escola é o principal espaço de promoção de aprendizagem durante a vida. Com o fechamento 

maciço das mesmas pela pandemia, crianças e jovens tem seu desenvolvimento prejudicado e 

a população em condição mais vulnerável é a maior afetada. Um estudo belga (53) demonstrou 

que o fechamento das escolas, em março de 2020, decorrente da pandemia, resultou em um 

pior desempenho global ao final do ano letivo, em junho de 2020: -0,19 desvio-padrão em 

Matemática e -0,29 desvios-padrão em testes padronizados de escrita e leitura de holandês. 

Além disso, escolas com maior parcela de alunos com condição socioeconômica desfavorável 

apresentaram déficits significativamente maiores em ambas as disciplinas. Assim, a 

desigualdade dentro da mesma escola aumentou 17% em Matemática e 20% em Holandês e, 

entre escolas, houve aumento de 7% em Matemática e 18% em Holandês. É importante 

mencionar que a Bélgica posiciona-se como um dos países de melhores índices de igualdade 

social no mundo (54).  

Pesquisadores da NWEA Research(55) também estimam perdas relacionadas à COVID-19 de 

30% em aprendizagem de leitura em relação a um ano letivo típico. Em Matemática, o dano é 

mais profundo: os alunos podem apresentar ganhos de aprendizagem ainda menores em relação 

ao ano anterior, voltando com menos de 50% dos ganhos. Os primeiros anos letivos trazem uma 

preocupação ainda maior: os alunos podem estar quase um ano atrás em Matemática em 

comparação às condições normais, sendo que as crianças da educação infantil podem sofrer 

uma perda de alfabetização de até 67%(56). (figuras 9 e 10). Apesar de estes dados não 

estarem relacionados à suspensão do ensino e diretamente ligados à pandemia, é razoável ter 

a expectativa de impacto ao menos comparável, dada a limitação de acesso às escolas. O 

prejuízo estende-se além do ensino escolar: documento recente do departamento de educação 

do Reino Unido destacou a preocupação com a regressão em habilidades cotidianas, como 

vestir-se, ir ao banheiro e usar talheres.(57)  
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Assim, para garantir a continuidade da aprendizagem durante esse período, a maioria dos países 

recorreram ao ensino remoto. Em áreas com conectividade limitada, os governos lançaram mão 

de modalidades mais tradicionais de ensino à distância, como programas educacionais de rádio 

e televisão, além da distribuição de materiais impressos.(58) No entanto, apenas alguns países 

estão monitorando o alcance efetivo do ensino à distância, sendo altamente variável de acordo 

com o desenvolvimento econômico de cada nação: enquanto países de alta renda atingem 80-

85% dos alunos, o alcance cai para menos de 50% em países em desenvolvimento, certamente 

afetando o desempenho dos alunos. Isso pode ser explicado em grande parte pela exclusão 

digital devido ao acesso limitado a serviços domésticos básicos, como por exemplo, eletricidade. 

Ademais, deve-se considerar também os baixos níveis de habilidade com a tecnologia entre 

alunos, pais e professores. Em um estudo de múltiplos países europeus foi avaliado o impacto 

da educação domiciliar durante a pandemia. Neste estudou demonstrou-se que as crianças 

gastavam em média 50% do tempo estudando sozinhas e apenas a menor parcela do tempo 

com professores ou colegas. No entanto, houve grande variabilidade nos valores entre países. 

Grande parte dos países considerou a qualidade do ensino ruim e a o suporte dado pelas escolas 

como insuficiente. De forma geral os pais relataram a experiência como negativa para as crianças 

e para eles mesmos. Apesar disso, algumas experiências também foram descritas como 

positivas.(59)  

Um outro aspecto pedagógico a se considerar é o emocional dos estudantes. Um estudo do BID 

mostra que uma grande parte dos alunos da Colômbia, Costa Rica, El Salvador e Peru sentem 

cansaço, insônia, tristeza, falta de respeito e medo, e esses sentimentos são mais frequentes 

em lares que tiveram uma redução da renda.(60) 

Altos custos econômicos 

Os danos econômicos do fechamento de escolas são altos, tanto a curto como a longo prazo. 

Primeiramente, os pais que trabalham têm maior probabilidade de faltar ao trabalho quando as 
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escolas fecham para cuidar dos filhos. Isso resulta em perda financeira e redução de 

produtividade. Uma análise britânica(61) estimou que 16% da força de trabalho são responsáveis 

principais por crianças dependentes e, com o fechamento das escolas, há claro risco de 

absenteísmo a um custo de £0.2 - £1.2 bilhão por semana. Dentre os profissionais de saúde e 

assistência social, essa parcela de tutores principais alcança 30% dos trabalhadores.  

Em outro estudo, durante a pandemia por influenza, os custos, principalmente associados ao 

absenteísmo, foram estimados em até 1% do produto interno bruto (PIB) anual do Reino Unido 

para o fechamento de escolas por 12–13 semanas, tempo de duração da pandemia na 

época(62). Nos Estados Unidos, as medidas poderiam resultar em custos de até 0.3% do PIB 

para cada 4 semanas de escolas fechadas(63).  

Outrossim, os fechamentos prolongados são acompanhados de aumento nas taxas de evasão 

escolar.(33) Um estudo do BID estimou que mais de 1,2 milhão de crianças na América Latina e 

no Caribe podem vir a ser excluídas do sistema de ensino como consequência da pandemia.(48) 

O cenário global desfavorável leva a crises econômicas que pressionam as crianças a 

trabalharem e gerar renda para famílias com dificuldades financeiras. Assim, quanto maior o 

adiamento para a reabertura, maior o risco de a criança não retornar aos estudos. Para mais, 

nesse cenário, os casamentos prematuros aumentam, mais crianças são recrutadas para as 

milícias, a exploração sexual de meninas e mulheres aumenta, a gravidez na adolescência pode 

se tornar mais comum. 

Outro importante fator diz respeito às remunerações futuras. O impacto do fechamento de 

escolas sobre os rendimentos vindouros depende da sua duração, bem como do retorno 

econômico da educação, que novamente dependerá da qualidade da educação e das 

oportunidades futuras de emprego. Um estudo que reuniu dados de 61 países em 

desenvolvimento, observou que um ano de escolaridade perdido está associado a uma perda 

sustentada de 6,5% na renda futura(64). Sem intervenções eficazes de políticas públicas, o 
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Banco Mundial estimou uma perda definitiva de até US$ 25 mil durante a vida de um estudante, 

considerando uma redução de escolaridade média em 0,6 ano(65). No Brasil, as perdas de 2/3 

do ano letivo poderão gerar perdas futuras de mais de US$ 4 trilhões, segundo análises da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (Tabela 5). 

Além de tudo, o quadro pode ser agravado pela retração da receita decorrente da recessão 

econômica que atingiu o país. Um estudo da equipe “Dados para um debate democrático na 

educação” (D3) estimou que a despesa com educação poderá reduzir entre 11,1% até 31,6%, 

sendo a melhor hipótese um cenário com vacina já no início de 2021 (Figura 11). Ainda nesse 

panorama, a educação infantil é a que pode sofrer impacto mais desigual, visto que é financiada 

em grande parte por receitas locais. Assim, é provável que a repercussão da Covid-19, nas 

contas públicas, varie entre os diferentes estados.  

Percebe-se, com isso, que o impacto do fechamento das escolas nas crianças é multifatorial. 

Além do intenso choque no aprendizado, inúmeras consequências sociais e econômicas estão 

bastante documentadas. 

Impacto nos profissionais da educação 

Uma lista com as consequências negativas do fechamento das escolas foi elaborada pela 

UNESCO e os sentimentos de confusão e estresse podem sem observados entre os 

professores.(6) No momento de fechamento das escolas, especialmente de forma inesperada e 

por períodos desconhecidos, os professores muitas vezes não têm certeza de suas obrigações 

e de como manter conexões com os alunos para apoiar na aprendizagem. As transições para 

plataformas de ensino à distância tendem a ser confusas e frustrantes, mesmo nas melhores 

circunstâncias, o que pode aumentar o sentimento de estresse entre os profissionais da 

educação. 

Em 16 de março de 2020, as escolas públicas e particulares de São Paulo anunciaram o início 

da suspensão das aulas e o fechamento total das escolas ocorreu em 23 de março de 2020. O 
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Instituto Península iniciou um projeto para avaliar o sentimento e a percepção dos professores 

brasileiros nos diferentes estágios do Coronavírus em território nacional e os dados iniciais de 

março de 2020 foram coletados por meio de questionários online com 2.400 respostas de 

professores da Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio de todo o Brasil. Mesmo 

considerando que boa parte dos respondentes não se encontra no grupo de risco (acima de 60 

anos ou com comorbidades), 53% dos professores avaliados relataram estar muito ou totalmente 

preocupados com a própria saúde.(66) 

Na segunda fase do projeto, realizado entre duas e seis semanas após a suspensão das aulas 

presenciais, 7.773 profissionais da educação participaram da segunda etapa da pesquisa online. 

A maioria composta de professores (80%), da região sudeste (45%) com 67% dos avaliados com 

idade entre 30 a 49 anos e uma verificação dos sentimentos mostrou que 67% dos entrevistados 

relataram ansiedade e preocupação com os membros da família. Ademais, 53% deles relataram 

se sentirem sobrecarregados. 

Apesar das informações disponíveis, os dados de impactos do fechamento das escolas nos 

profissionais da educação em outros países são bastante limitados. 

Efeitos da reabertura das escolas 

Uma preocupação com a retomada das escolas é o risco de transmissão para contatos 

domiciliares dos alunos, principalmente para familiares idosos ou pertencentes ao grupo de risco 

suscetível a complicações.  

Apesar dos surtos de influenza terem sido utilizados como evidência para o fechamento das 

escolas durante o surto da COVID-19, as dinâmicas de transmissão parecem ser diferentes. 

Primeiramente, análises de 2003 do surto de SARS-CoV-1, que é um Coronavírus com muito 

mais similaridade com o SARS-COV2 do que o vírus da influenza, em Beijing observaram-se 

taxa de incidência de 0,36% entre contatos escolares, sugerindo que o fechamento de escolas 
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não contribuiu para o controle da epidemia.(67) Outro estudo do mesmo período, traçou o 

número de reprodução (Rt) durante todo o surto e observou que o fechamento das escolas e 

universidades teve utilidade e eficácia questionável, visto que a medida ocorreu em vigência de 

epidemia controlada (Rt <1), resultado de outras medidas epidemiológicas com eficácia 

comprovada (rastreamento de contatos, uso de EPI pelos profissionais de saúde e quarentena 

de contatos).(68) Logo, não é possível interpretar de forma automática que o mesmo efeito seria 

percebido em casos de transmissão comunitária sustentada. 

No ano de 2015, durante o surto de MERS-CoV na Coreia do Sul, houve fechamento de quase 

três mil escolas após a terceira morte confirmada no país.(69) Uma semana após a medida, a 

Organização Mundial da Saúde recomendou a reabertura das escolas devido à improbabilidade 

de disseminação da doença no ambiente escolar(70). Alguns dias depois, as escolas foram 

reabertas.(71) Em Hong Kong, as escolas mantiveram-se abertas com orientações específicas 

de barreira, rastreamento de contatos, identificação precoce e medidas de controle.(72) É 

importante destacar que MERS-Cov também é da família do Coronavírus e tem maior 

similaridade com o SARS-Cov2 do que com o vírus da influenza. 

Apesar destes aspectos de infecções por outros Coronavírus e do fato de que a transmissão 

entre crianças, e de crianças para adultos no ambiente escolar é baixa, poucos estudos 

avaliaram o impacto do fechamento ou abertura das escolas na transmissão do SARS-Cov-2 fora 

do ambiente escolar. Um estudo de modelagem avaliou a associação entre o fechamento de 

escolas e a incidência da COVID-19 na comunidade nos EUA e sugeriu que tal fechamento pode 

ser associado até a 128,7 casos a menos por 100.000 habitantes com mais de 26 dias de 

fechamento e, com até 1,5 menos mortes por 100.000 habitantes com mais de 16 dias de 

fechamento em áreas com baixa incidência da COVID-19. No entanto, o fechamento ocorreu no 

momento da introdução de várias outras intervenções não farmacológicas, por isso a dificuldade 

de isolar os efeitos potenciais do fechamento das escolas, além da impossibilidade de avaliação 
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do impacto da conscientização sobre higienização das mãos e outras medidas adotadas pela 

população. O artigo conclui que o grau da associação do fechamento de escolas com a 

diminuição da disseminação de SARS-CoV-2 por crianças, ou uma combinação de fatores 

infantis e adultos, não está elucidada e não deve ser utilizado como evidência de que a escola 

tem impacto independente de outros fatores na transmissão da COVID-19.(73) 

É importante destacar que a reabertura das escolas não deve ser interpretada como um retorno 

à realidade antes da pandemia, e, sim, como um processo de readaptação segura do ambiente 

escolar. O guia de implementação dos protocolos de retorno às atividades presenciais nas 

escolas de educação básica e de vigilância à saúde, elaborado pelo Ministério da Educação, 

orienta sobre a utilização de EPI (equipamentos de proteção individual) conforme a ocupação 

profissional e risco de exposição (Tabela 6).(74) 

Em resumo, a qualidade atual da evidência disponível não permite confirmar nem descartar que 

as escolas estão promovendo a transmissão da COVID-19 dentro da comunidade, entretanto, há 

indícios de que a transmissão da comunidade é importada ou refletida na escola. Por isso, pode 

haver risco de transmissão nos colégios, quando a intensidade de transmissão está alta na 

comunidade. Dado que todos os países implementaram intervenções não farmacêuticas 

adicionais, além do fechamento de escolas, é difícil avaliar o verdadeiro impacto do fechamento 

/ abertura das escolas na transmissão do SARS-CoV-2 dentro da comunidade do próprio 

ambiente escolar. 

Análise sobre reabertura das escolas em outros países1(75) 

Finalmente, no contexto atual da pandemia pelo SARS-CoV-2, é importante analisar os dados 

dos países de acordo com as políticas públicas adotadas. Um recente um artigo enfatiza como 

 
1 Além do caso de Chile apresentado aqui, não foram encontrados estudos científicos sobre a reabertura 
das escolas e a disseminação da Covid-19. Mesmo com poucas referências passadas, o BID realizou um 
estudo sobre como os sistemas educacionais devem se preparar para a reabertura em contextos similares 
ao da América Latina. (70) 
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chave, o momento de disseminação da doença no país/região, mostrando receio pela reabertura 

das escolas em regiões de transmissão não controlada.(76) Entretanto, ao citar dois surtos em 

escolas, como exemplos, é preciso compreender o contexto dos locais:  

Em Israel, um surto com 153 casos confirmados em crianças (incidência de 13,2%)(77), uma 

inspeção mostrou características ambientais incompatíveis com as medidas não farmacológicas: 

salas lotadas, sem distanciamento mínimo entre os alunos e entre alunos e professores. Além 

disso, não usavam máscaras devido ao calor e mantinham o ar-condicionado ligado durante todo 

o tempo. Por fim, a maioria dos alunos também participava de atividades extracurriculares, como 

equipes esportivas ou aulas de dança por 2 a 4 horas semanais.  

No Chile, o estudo(44) analisou a soroprevalência de uma comunidade escolar que alcançou 

20% entre os profissionais de educação, e aproximadamente, 10% entre as crianças. É 

importante destacar alguns pontos: a) no momento do fechamento das escolas (10 dias após o 

primeiro caso no país), não havia diagnóstico de COVID-19 em nenhum estudante; b) houve 

reunião de pais de todas as séries na semana antecedente ao fechamento das escolas; c) a 

sorologia foi realizada mais de 60 dias após o fechamento das escolas; d) após 35 dias, apenas 

7 dos 1009 estudantes haviam apresentado RT-PCR positivo para SARS-CoV-2. Assim, não é 

possível definir relação de causalidade do estudo.  Em contrapartida, diversos estudos com 

rastreamento de contatos bem documentados mostram números de casos secundários oriundos 

do ambiente escolar, menores do que muitos haviam previsto.  

Na França, uma análise (78) identificou uma criança de 9 anos infectada que frequentou três 

escolas diferentes e uma escola de esqui enquanto estava sintomática, mas não apresentou 

caso secundário em nenhum dos 172 contatos. Outras 3 publicações mostraram resultados 

similares: na Finlândia, em rastreamento e testagem de 89 de 121 contatos de um estudante de 

12 anos que frequentou a escola durante os sintomas(43); em Cingapura, 2 casos índices (um 

pré-escolar, um do ensino fundamental) não tiveram casos secundários entre 111 contatos (79). 
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Finalmente, na Irlanda, os 6 casos índices não resultaram em nenhum caso secundário 

sintomático dentre 1.025 contatos (32). Além desses fatos, desde o início da pandemia, 41% dos 

576 casos em crianças irlandesas estavam ligados a surtos em casas de famílias, seguidos por 

locais de trabalho (n = 25; 18,1%), relacionados a viagens (n = 19; 13,7%), surtos em instituições 

residenciais (n = 12; 8,7%), família extensa (n = 11; 8,0%) e na comunidade (n = 8; 5,8%). 

Nenhum dos casos de COVID-19 foi relacionado a surtos em escolas ou creches(34). 

Na Suécia, estudo recente(80)  mostrou que a reabertura das escolas resultou em um pequeno 

aumento nas infecções no país. O principal achado foi entre os professores dos alunos entre 14-

18 anos, os quais a taxa de infecção foi o dobro em relação aos professores dos alunos entre 

11-14 anos. Os cônjuges desses professores, também tiveram mais casos secundários. Esses 

resultados sinalizaram a necessidade de medidas para a proteção específica desse estrato. 

Na Austrália, as escolas permaneceram abertas e, no período mais crítico, foram restritas a 

filhos de trabalhadores que necessitavam trabalhar de modo presencial (como profissionais de 

saúde) e àqueles menos privilegiados. Em um estudo local, observou-se uma incidência de 1.2% 

e 0.5% em casos secundários (27).  

Na Coreia do Sul, país com êxito indiscutível no combate à pandemia, as aulas presenciais 

começaram entre 20/05/2020 e 08/06/2020 em etapas diferentes. Devido ao minucioso 

rastreamento de contatos, foi possível estabelecer a rota de transmissão. Assim, não houve 

aumento súbito de casos pediátricos e a proporção de casos com crianças, em relação ao total, 

permaneceu em torno de 7%. Após 1 mês, 45 crianças de 40 escolas e jardins de infância foram 

diagnosticadas com COVID-19. Dois achados foram muito importantes: dos mais de 11.000 

alunos e funcionários testados, apenas um aluno adicional foi encontrado infectado na mesma 

sala de aula. Além disso, na maioria das vezes, as crianças foram infectadas pelos próprios 

familiares (29).  
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Na Alemanha, pesquisadores do Institute of Labor Economics (IZA) analisaram o padrão de 

disseminação da doença após a reabertura das escolas(81) e concluíram que há  robustez da 

ausência de aumento de casos após o retorno às aulas no final das férias de verão (Figura 12), 

enfatizando quão necessárias são as medidas não farmacológicas realizadas em conjunto 

(testagem rápida, quarentena de contatos, uso de espaço aberto e ventilação adequada). 

Por fim, no processo de reabertura das escolas nos Estados Unidos, um grupo tem coletado 

dados de cerca de 1.5 milhão de crianças em mais de 5.000 escolas nos 48 dos 50 estados 

americanos. A equipe que tem como uma de suas componentes a Professora da Brown 

University, Emily Oster, que disponibiliza uma plataforma de dados abertos online, demonstrou 

que  nas últimas semanas de outubro houve surtos com mais de 5 contaminados em apenas 

0,6% das escolas acompanhadas, sendo mais de 10 casos em 0,05%, mesmo em ausência de 

controle da transmissão na comunidade. 

A Dinamarca reabriu as creches e as escolas de educação primária em 15 de abril, com taxas 

gerais moderadamente altas de notificação em nível nacional e não relatou nenhum aumento no 

número reprodutivo, nem detectou surtos escolares importantes.  

Da mesma forma, a Holanda não viu um aumento repentino em seus níveis reprodutivos ou 

detectou surtos significativos, quando escolas primárias e creches foram reabertas em 11 de 

maio, mesmo com taxas de notificação de COVID-19 moderadamente altas a nível nacional. 

Desde o início da pandemia, 41% dos 576 casos em crianças da Irlanda estavam ligados a surtos 

privados, casas de família, seguido por surtos em locais de trabalho (n = 25; 18,1%), surtos 

relacionados a viagens (n = 19; 13,7%), surtos em instituições residenciais (n = 12; 8,7%), família 

extensa (n = 11; 8,0%) e na comunidade (n = 8; 5,8%).  

No Japão, a retomada, mantendo as medidas de precaução e monitorização dos alunos e 

professores, demonstrou ser eficiente para conter a propagação do vírus até o momento. (82)  
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A Islândia também manteve as instituições de acolhimento de crianças e escolas primárias 

abertas durante o semestre da primavera e as taxas de SARS-CoV-2 em crianças menores que 

15 anos permaneceram baixas em comparação com as taxas nas faixas etárias mais velhas. 

Medidas de segurança, como distanciamento físico não se aplicavam a crianças do ensino 

fundamental; estas crianças também não eram limitadas em seu lazer, esportes ou atividades 

musicais. O acesso a instalações para higiene das mãos e desinfecção era obrigatório e os 

adultos tinham que respeitar as regras de distanciamento de dois metros e não podiam se reunir 

em grupos acima de 200 [91]. Da mesma forma, na Suécia, por um período de 14 dias, a 

incidência para crianças menores de 15 anos permaneceu mais baixa do que todas as outras 

faixas etárias, mesmo quando o país expandiu sua política de testes para incluir casos leves [6]. 

Em estudo italiano recente, 1350 casos de COVID-19 foram identificados em escolas do país. 

Destes, 1059 em estudantes, 145 em professores e 146 em outros funcionários. A maior 

prevalência de estudantes aconteceu nas salas de todas as faixas etárias. Todavia, o número de 

estudantes contaminados é muito maior que o número de professores, o que justifica o maior 

número absoluto de casos neste grupo.(83) 

Limitações 

Diversas limitações da presente revisão devem ser consideradas. A primeira é a evidência 

epidemiológica disponível sobre crianças e a transmissão da COVID-19, que ainda é limitada. A 

informação sobre clusters e episódios superdisseminadores em escolas não é coletada de forma 

sistemática e pode estar subdiagnosticada. Os estudos de soroprevalência infantil, ainda, são 

limitados, pois a maior parte dos dados é derivado de estudos da população em geral e nem 

sempre a estratificação por faixa etária mantém a representatividade de cada grupo como é 

necessário em estudos amostrais ou censitários. Ainda, estes estudos sorológicos não 

costumam ser ajustados para a acurácia do teste utilizado. Por fim, grande parte dos estudos 

apresenta contextos, inclusive sanitários, diferentes aos do Brasil e da América Latina, 

Num. 66515508 - Pág. 33

Num. 10249577 - Pág. 182Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



31 
 

possibilitando consequências diferentes àquelas encontradas em outros lugares do mundo. 

Adicionalmente, grande parte dos estudos apresenta contextos, inclusive sanitários, diferentes 

aos do Brasil e da América Latina, possibilitando consequências diferentes àquelas encontradas 

em outros lugares do mundo. Por fim, a última consulta a base de estudos foi feita no dia 15 de 

janeiro de 2021, e não contempla estudos sobre novas variantes, como as detectadas no Reino 

Unido, Africa do Sul, e Manaus. Apesar destas limitações, grande parte das evidências 

disponíveis é robusta o suficiente para permitir a definição de estratégias de contenção baseadas 

em evidências.  

Conclusão 

Apesar de estar em circulação há apenas um ano, o impacto da COVID-19 na população 

brasileira em geral e nos estudantes em particular, é imenso. Não somente na saúde, mas 

também pela sequela social, econômica e educacional, impactando principalmente os mais 

vulneráveis. Logo, todos estes aspectos devem ser levados em consideração na avaliação de 

risco e benefício do fechamento das escolas e das estratégias mais seguras de reabertura. 

Apesar da limitação de estudos retratando impactos nos contextos da América Latina e 

do Caribe, a evidência atual demonstra que o risco de contaminação dentro do ambiente 

escolar não é maior que o risco comunitário onde a escola está inserida. Por isso, 

intervenções isoladas de fechamento dos recintos educacionais não parecem ser 

estratégias adequadas ou suficientes para o controle do surto epidemiológico. Assim, a 

escola não pode ser considerada um ambiente superdisseminador da COVID-19. O fechamento 

prolongado das escolas pode causar grandes e negativos efeitos na população, a evidência 

sugere, portanto, que sua reabertura deve ser uma prioridade dentro da estratégia de controle 

da COVID-19. No entanto, como a escola reflete o padrão de transmissão comunitária, as 

medidas de contenção e estratégias para lidar com possíveis contaminações no ambiente 

educacional devem ser claramente definidas para a redução do risco de transmissão. Em 
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particular, medidas de distanciamento físico, melhora da ventilação e utilização preferencial de 

espaços externos, higienização das mãos e dos ambientes, uso de máscaras por crianças mais 

velhas e outros equipamentos de proteção individual, precisam ser suficientes para um controle 

de transmissão dentro das mesmas. Com uma estratégia bem implementada para controle 

da COVID-19, em contextos onde a doença está controlada, é possível manter as escolas 

abertas sem consequências significativas na transmissão comunitária do vírus.  

  

Num. 66515508 - Pág. 35

Num. 10249577 - Pág. 184Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



33 
 

Referências 

1. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, 
Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B. 
Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet (London, 
England). 2020;395(10223):497-506. 
2. Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Bio Medica Atenei Parmensis. 
2020;91(1):157-60. 
3. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, Xing F, Liu J, Yip CC, Poon RW, Tsoi HW, Lo SK, Chan 
KH, Poon VK, Chan WM, Ip JD, Cai JP, Cheng VC, Chen H, Hui CK, Yuen KY. A familial cluster of pneumonia 
associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family 
cluster. Lancet (London, England). 2020;395(10223):514-23. 
4. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, Tamin A, 
Harcourt JL, Thornburg NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO, de Wit E, Munster VJ. Aerosol and Surface Stability 
of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. The New England journal of medicine. 2020;382(16):1564-
7. 
5. Jackson C, Vynnycky E, Mangtani P. The Relationship Between School Holidays and Transmission 
of Influenza in England and Wales. American journal of epidemiology. 2016;184(9):644-51. 
6. 2020 [Available from: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. 
7. Davies NG, Klepac P, Liu Y, Prem K, Jit M, Pearson CAB, Quilty BJ, Kucharski AJ, Gibbs H, Clifford S, 
Gimma A, van Zandvoort K, Munday JD, Diamond C, Edmunds WJ, Houben RMGJ, Hellewell J, Russell TW, 
Abbott S, Funk S, Bosse NI, Sun YF, Flasche S, Rosello A, Jarvis CI, Eggo RM, group CC-w. Age-dependent 
effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. Nature Medicine. 2020;26(8):1205-11. 
8. 2020 [Available from: https://covid.saude.gov.br/. 
9. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for 
Disease Control and Prevention. Jama. 2020;323(13):1239-42. 
10. Posfay-Barbe KM, Wagner N, Gauthey M, Moussaoui D, Loevy N, Diana A, L'Huillier AG. COVID-19 
in Children and the Dynamics of Infection in Families. Pediatrics. 2020;146(2). 
11. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, Hardwick HE, Pius R, Norman L, Holden KA, Read JM, 
Dondelinger F, Carson G, Merson L, Lee J, Plotkin D, Sigfrid L, Halpin S, Jackson C, Gamble C, Horby PW, 
Nguyen-Van-Tam JS, Ho A, Russell CD, Dunning J, Openshaw PJ, Baillie JK, Semple MG. Features of 20 133 
UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective 
observational cohort study. BMJ (Clinical research ed). 2020;369:m1985. 
12. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S. Epidemiology of COVID-19 Among Children in 
China. Pediatrics. 2020. 
13. Lavezzo E, Franchin E, Ciavarella C, Cuomo-Dannenburg G, Barzon L, Del Vecchio C, Rossi L, 
Manganelli R, Loregian A, Navarin N, Abate D, Sciro M, Merigliano S, Decanale E, Vanuzzo MC, Saluzzo F, 
Onelia F, Pacenti M, Parisi S, Carretta G, Donato D, Flor L, Cocchio S, Masi G, Sperduti A, Cattarino L, 
Salvador R, Gaythorpe KAM, Brazzale AR, Toppo S, Trevisan M, Baldo V, Donnelly CA, Ferguson NM, 
Dorigatti I, Crisanti A. Suppression of COVID-19 outbreak in the municipality of Vo, Italy. 
2020:2020.04.17.20053157. 
14. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, Saemundsdottir 
J, Sigurdsson A, Sulem P, Agustsdottir AB, Eiriksdottir B, Fridriksdottir R, Gardarsdottir EE, Georgsson G, 
Gretarsdottir OS, Gudmundsson KR, Gunnarsdottir TR, Gylfason A, Holm H, Jensson BO, Jonasdottir A, 
Jonsson F, Josefsdottir KS, Kristjansson T, Magnusdottir DN, le Roux L, Sigmundsdottir G, Sveinbjornsson 
G, Sveinsdottir KE, Sveinsdottir M, Thorarensen EA, Thorbjornsson B, Löve A, Masson G, Jonsdottir I, 

Num. 66515508 - Pág. 36

Num. 10249577 - Pág. 185Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



34 
 

Möller AD, Gudnason T, Kristinsson KG, Thorsteinsdottir U, Stefansson K. Spread of SARS-CoV-2 in the 
Icelandic Population. 2020;382(24):2302-15. 
15. Van Lancker W, Parolin Z. COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in the 
making. Lancet Public Health. 2020;5(5):e243-e4. 
16. Leeb RT, Price S, Sliwa S, Kimball A, Szucs L, Caruso E, Godfred-Cato S, Lozier M. COVID-19 Trends 
Among School-Aged Children - United States, March 1-September 19, 2020. MMWR Morbidity and 
mortality weekly report. 2020;69(39):1410-5. 
17. Castagnoli R, Votto M, Licari A, Brambilla I, Bruno R, Perlini S, Rovida F, Baldanti F, Marseglia GL. 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Infection in Children and Adolescents: A 
Systematic Review. JAMA Pediatr. 2020. 
18. Lu X, Zhang L, Du H, Zhang J, Li YY, Qu J, Zhang W, Wang Y, Bao S, Li Y, Wu C, Liu H, Liu D, Shao J, 
Peng X, Yang Y, Liu Z, Xiang Y, Zhang F, Silva RM, Pinkerton KE, Shen K, Xiao H, Xu S, Wong GWK. SARS-
CoV-2 Infection in Children. The New England journal of medicine. 2020;382(17):1663-5. 
19. Wei M, Yuan J, Liu Y, Fu T, Yu X, Zhang ZJ. Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants 
Under 1 Year of Age in China. Jama. 2020;323(13):1313-4. 
20. Garazzino S, Montagnani C, Dona D, Meini A, Felici E, Vergine G, Bernardi S, Giacchero R, Lo 
Vecchio A, Marchisio P, Nicolini G, Pierantoni L, Rabbone I, Banderali G, Denina M, Venturini E, Krzysztofiak 
A, Badolato R, Bianchini S, Galli L, Villani A, Castelli-Gattinara G, Italian S-SIPPISG, Italian S-SIPS-C-pisg. 
Multicentre Italian study of SARS-CoV-2 infection in children and adolescents, preliminary data as at 10 
April 2020. Euro Surveill. 2020;25(18). 
21. Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus Infections in Children Including COVID-19: An Overview of 
the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, Treatment and Prevention Options in Children. The 
Pediatric infectious disease journal. 2020;39(5):355-68. 
22. de Lusignan S, Dorward J, Correa A, Jones N, Akinyemi O, Amirthalingam G, Andrews N, Byford R, 
Dabrera G, Elliot A, Ellis J, Ferreira F, Lopez Bernal J, Okusi C, Ramsay M, Sherlock J, Smith G, Williams J, 
Howsam G, Zambon M, Joy M, Hobbs FDR. Risk factors for SARS-CoV-2 among patients in the Oxford Royal 
College of General Practitioners Research and Surveillance Centre primary care network: a cross-sectional 
study. The Lancet Infectious diseases. 2020;20(9):1034-42. 
23. Viner RM, Mytton OT, Bonell C, Melendez-Torres GJ, Ward J, Hudson L, Waddington C, Thomas J, 
Russell S, van der Klis F, Koirala A, Ladhani S, Panovska-Griffiths J, Davies NG, Booy R, Eggo RM. 
Susceptibility to SARS-CoV-2 Infection Among Children and Adolescents Compared With Adults: A 
Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2020. 
24. Ludvigsson JF. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better 
prognosis than adults. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). 2020;109(6):1088-95. 
25. Brandal LT, Ofitserova TS, Meijerink H, Rykkvin R, Lund HM, Hungnes O, Greve-Isdahl M, Bragstad 
K, Nygård K, Winje BA. Minimal transmission of SARS-CoV-2 from paediatric COVID-19 cases in primary 
schools, Norway, August to November 2020. Euro Surveill. 2021;26(1). 
26. National‐Centre‐for‐immunization‐research‐and‐surveillance. COVID‐19 in schools–the 
experience in NSW. National Centre for Immunisation Research and Surveillance New South Wales …; 
2020. 
27. Macartney K, Quinn HE, Pillsbury AJ, Koirala A, Deng L, Winkler N, Katelaris AL, O'Sullivan MVN, 
Dalton C, Wood N, Brogan D, Glover C, Dinsmore N, Dunn A, Jadhav A, Joyce R, Kandasamy R, Meredith K, 
Pelayo L, Rost L, Saravanos G, Bag S, Corbett S, Staff M, Alexander K, Conaty S, Leadbeater K, Forssman B, 
Kakar S, Dwyer D, Kok J, Chant K. Transmission of SARS-CoV-2 in Australian educational settings: a 
prospective cohort study. The Lancet Child & Adolescent Health. 2020;4(11):807-16. 
28. Parri N, Lenge M, Buonsenso D. Children with Covid-19 in Pediatric Emergency Departments in 
Italy. The New England journal of medicine. 2020;383(2):187-90. 

Num. 66515508 - Pág. 37

Num. 10249577 - Pág. 186Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



35 
 

29. Yoon Y, Kim K-R, Park H, Kim Sy, Kim Y-J. Stepwise School Opening Online and Off-line and an 
Impact on the Epidemiology of COVID-19 in the Pediatric Population. preprint. Infectious Diseases (except 
HIV/AIDS); 2020 2020/08/04/. 
30. Li W, Zhang B, Lu J, Liu S, Chang Z, Cao P, Liu X, Zhang P, Ling Y, Tao K, Chen J. The characteristics 
of household transmission of COVID-19. Clin Infect Dis. 2020. 
31. Jing QL, Liu MJ, Yuan J, Zhang ZB, Zhang AR, Dean NE, Luo L, Ma M, Longini I, Kenah E, Lu Y, Ma Y, 
Jalali N, Fang LQ, Yang ZC, Yang Y. Household Secondary Attack Rate of COVID-19 and Associated 
Determinants. medRxiv. 2020. 
32. Heavey L, Casey G, Kelly C, Kelly D, McDarby G. No evidence of secondary transmission of COVID-
19 from children attending school in Ireland, 2020. Euro Surveill. 2020;25(21). 
33. . 2020. 
34. Ecdc. COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission. 2020. 
35. Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, Mytton O, Bonell C, Booy R. School 
closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic 
review. Lancet Child Adolesc Health. 2020;4(5):397-404. 
36. Carvalho MRVd. Perfil do professor da educação básica Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira. 2018. 
37.  [Available from: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/08/redes-publicas-de-ensino-
tem-ate-40-dos-professores-no-grupo-de-risco.shtml. 
38. COVID-19 transmission remains low in NSW educational settings, Term 3 data show  [Available 
from: http://ncirs.org.au/covid-19-in-schools. 
39. Children, school and COVID-19  [Available from: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-
covid-19/children-and-covid-19. 
40. Ludvigsson JF, Engerström L, Nordenhäll C, Larsson E. Open Schools, Covid-19, and Child and 
Teacher Morbidity in Sweden. New England Journal of Medicine. 2021. 
41. Vlachos J, Hertegård E, Svaleryd H. School closures and SARS-CoV-2. Evidence from Sweden’s 
partial school closure. medRxiv. 2020:2020.10.13.20211359. 
42. Stein-Zamir C, Abramson N, Shoob H, Libal E, Bitan M, Cardash T, Cayam R, Miskin I. A large COVID-
19 outbreak in a high school 10 days after schools' reopening, Israel, May 2020. Euro Surveill. 2020. 
43. Dub T, Erra E, Hagberg L, Sarvikivi E, Virta C, Jarvinen A, Osterlund P, Ikonen N, Haveri A, Melin M, 
Lukkarinen TJ, Nohynek H. Transmission of SARS-CoV-2 following exposure in school settings: experience 
from two Helsinki area exposure incidents. preprint. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2020 
2020/07/30/. 
44. Torres JP, Piñera C, De La Maza V, Lagomarcino AJ, Simian D, Torres B, Urquidi C, Valenzuela MT, 
O’Ryan M. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Antibody Prevalence in Blood in a Large 
School Community Subject to a Coronavirus Disease 2019 Outbreak: A Cross-sectional Study. Clinical 
Infectious Diseases. 2020:ciaa955. 
45. Silverman M, Sibbald R, Stranges S. Ethics of COVID-19-related school closures. Can J Public 
Health. 2020;111(4):462-5. 
46. Xue Y, Kristiansen IS, de Blasio BF. Dynamic modelling of costs and health consequences of school 
closure during an influenza pandemic. BMC public health. 2012;12:962. 
47. Lee J. Mental health effects of school closures during COVID-19. Lancet Child Adolesc Health. 
2020;4(6):421. 
48. Acevedo IC, E.; Fernández, R.; Flores, I.; Pérez- Alfaro, M., Székely M.; and Zoido, P ¿Una década 
perdida? Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe 2020 [Available from: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Hablemos-de-Politica-Educativa-3-Una-
decada-perdida--Los-costos-educativos-de-la-crisis-sanitaria-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf. 

Num. 66515508 - Pág. 38

Num. 10249577 - Pág. 187Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



36 
 

49. Sprang G, Silman M. Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related 
disasters. Disaster Med Public Health Prep. 2013;7(1):105-10. 
50. Takaku R, Yokoyama I. What the COVID-19 School Closure Left in Its Wake: Evidence from a 
Regression Discontinuity Analysis in Japan. Journal of public economics. 2021:104364-. 
51. Brazendale K, Beets MW, Weaver RG, Pate RR, Turner-McGrievy GM, Kaczynski AT, Chandler JL, 
Bohnert A, von Hippel PT. Understanding differences between summer vs. school obesogenic behaviors 
of children: the structured days hypothesis. The international journal of behavioral nutrition and physical 
activity. 2017;14(1):100. 
52. Cauchemez S, Ferguson NM, Wachtel C, Tegnell A, Saour G, Duncan B, Nicoll A. Closure of schools 
during an influenza pandemic. The Lancet Infectious diseases. 2009;9(8):473-81. 
53. Kristof De Witte JEM. The effect of school closures on standardised student test outcomes. Ku 
Leuven. Department of Economics; 2020. 
54. World B. Gini index (World Bank estimate). 
55. Beth Tarasawa MK. Collaborative for Student Growth. The COVID-19 slide: What summer learning 
loss can tell us about the potential impact of school closures on student academic achievement. 2020. 
56. Bao X, Qu H, Zhang R, Hogan TP. Literacy Loss in Kindergarten Children during COVID-19 School 
Closures. 2020. 
57. . COVID-19 series: briefing on early years, October 2020 2020 [Available from: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/93
3836/COVID-19_series_briefing_on_early_years_October_2020.pdf. 
58. Marinelli HAO, E.A.;  Bergamaschi, A.; et al. Education in times of coronavirus: Latin America and 
the Caribbeans's education systems in the face of COVID-19 2020 [Available from: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Education-in-Times-of-Coronavirus-Latin-
America-and-the-Caribbeans-Education-Systems-in-the-Face-of-COVID-19.pdf. 
59. Thorell LB, Skoglund C, de la Peña AG, Baeyens D, Fuermaier ABM, Groom MJ, Mammarella IC, 
van der Oord S, van den Hoofdakker BJ, Luman M, de Miranda DM, Siu AFY, Steinmayr R, Idrees I, Soares 
LS, Sörlin M, Luque JL, Moscardino UM, Roch M, Crisci G, Christiansen H. Parental experiences of 
homeschooling during the COVID-19 pandemic: differences between seven European countries and 
between children with and without mental health conditions. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021:1-13. 
60. Näslund-Hadley EHA, Juan Manuel; Montaño, Kelly; Namen, Olga; Alpizar, Guiselle; Luna, Úrsula; 
Ochoa, Laura; García, Juan Felipe; Peña de Osorio, Brunilda; Biehl, María Loreto; Maragall, Juan; Méndez, 
Carolina; Thompson, Jennelle. Hablemos de política educativa en América Latina y el Caribe #4: Educación 
inicial remota y salud mental durante la pandemia COVID-19. 2020. 
61. Sadique MZ, Adams EJ, Edmunds WJ. Estimating the costs of school closure for mitigating an 
influenza pandemic. BMC public health. 2008;8(1):135. 
62. Keogh-Brown MR, Smith RD, Edmunds JW, Beutels P. The macroeconomic impact of pandemic 
influenza: estimates from models of the United Kingdom, France, Belgium and The Netherlands. Eur J 
Health Econ. 2010;11(6):543-54. 
63. Lempel H, Epstein JM, Hammond RA. Economic cost and health care workforce effects of school 
closures in the U.S. PLoS Curr. 2009;1:RRN1051. 
64. Fink G, Peet E. Returns to Education in Low and Middle-Income Countries: Evidence from the 
Living Standards and Measurement Surveys. PGDA Working Paper No. 120; 2014. 
65. João Pedro A, Amer H, Diana G, Syedah Aroob I, Koen G. SIMULATING THE POTENTIAL IMPACTS 
OF COVID-19 SCHOOL CLOSURES ON SCHOOLING AND LEARNING OUTCOMES: A SET OF GLOBAL 
ESTIMATES. World Bank Group; 2020. 
66. . 
67. Pang X. Evaluation of Control Measures Implemented in the Severe Acute Respiratory Syndrome 
Outbreak in Beijing, 2003. Jama. 2003;290(24):3215. 

Num. 66515508 - Pág. 39

Num. 10249577 - Pág. 188Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



37 
 

68. Cowling BJ, Ho LM, Leung GM. Effectiveness of control measures during the SARS epidemic in 
Beijing: a comparison of the Rt curve and the epidemic curve. Epidemiol Infect. 2008;136(4):562-6. 
69. Bbc. Mers: South Korea closes 700 schools after third death. 2015 2015/06/04/. 
70. Ju-min Park JK. WHO team urges South Korea to reopen schools as more close in MERS crisis. 2015 
2015/06/10/. 
71. Seung Yun O. Schools reopen as South Korea seeks normality amid MERS outbreak. 2015 
2015/06/14/. 
72. Region CfHPDoHHKSA. Health Advice to School for the Prevention of Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS). 2015. 
73. Auger KA, Shah SS, Richardson T, Hartley D, Hall M, Warniment A, Timmons K, Bosse D, Ferris SA, 
Brady PW, Schondelmeyer AC, Thomson JE. Association Between Statewide School Closure and COVID-19 
Incidence and Mortality in the US. Jama. 2020;324(9):859-70. 
74. Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de 
educação básica  [Available from: https://www.gov.br/mec/pt-
br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf. 
75. Sabine Aubourg MSB, Jennelle Thompson, Adriana Viteri. Convivir con el coronavirus: Como dar 
continuidad a la educacion? 2020 [Available from: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Convivir-con-el-coronavirus-Como-dar-
continuidad-a-la-educacion.pdf. 
76. Mallapaty S. How schools can reopen safely during the pandemic. Nature. 2020;584(7822):503-4. 
77. Stein-Zamir C, Abramson N, Shoob H, Libal E, Bitan M, Cardash T, Cayam R, Miskin I. A large COVID-
19 outbreak in a high school 10 days after schools’ reopening, Israel, May 2020. Eurosurveillance. 
2020;25(29). 
78. Danis K, Epaulard O, Bénet T, Gaymard A, Campoy S, Botelho-Nevers E, Bouscambert-Duchamp 
M, Spaccaferri G, Ader F, Mailles A, Boudalaa Z, Tolsma V, Berra J, Vaux S, Forestier E, Landelle C, Fougere 
E, Thabuis A, Berthelot P, Veil R, Levy-Bruhl D, Chidiac C, Lina B, Coignard B, Saura C, Investigation T, 
Brottet E, Casamatta D, Gallien Y, George S, Viriot D, Ait Belghiti F, Bernard-Stoecklin S, Desenclos J-C, 
Giese C, Ghislain D, Gounon M, Grangeret N, Marie C, Morel B, Deher M, Ronnaux Baron A-S, Courbis G, 
Ragozin N, Wolska M, Serange E, Mercatello D, Aiouaz S, Valette M, Frobert E, Josset L, Escuret V, Morfin 
F, Billaud G, Blanc M, Arata-Bardet J, Froidure M, Le Maréchal M, Pavese P, Pierre I, Becker A, Chauvelot 
P, Conrad A, Ferry T, Miailhes P, Perpoint T, Pouderoux C, Roux S, Valour F, Lutz M-F, Pouvaret A, Vitrat V, 
Maillet M, Janssen C, Piet E, Bosch A, Destrem A-L, Isnard M, Challan-Belval T, Wackenheim C, Couturier 
A, Gheno G, Roupioz T, Lucet N, Ayouni S, Vincent M, de Epidemiología S, General de Salud Pública del 
Gover Balear D, Masserey Spicher V, Bourquin C, Stoll J, Chaud P, Mounayar A-L. Cluster of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) in the French Alps, February 2020. Clinical Infectious Diseases. 2020;71(15):825-
32. 
79. Yung CF, Kam K-q, Nadua KD, Chong CY, Tan NWH, Li J, Lee KP, Chan YH, Thoon KC, Ng KC. Novel 
Coronavirus 2019 Transmission Risk in Educational Settings. Clinical Infectious Diseases. 2020:ciaa794. 
80. Vlachos J, Hertegård E, Svaleryd H. School closures and SARS-CoV-2. Evidence from Sweden’s 
partial school closure. preprint. Epidemiology; 2020 2020/10/14/. 
81. Nico Pestel IEI. School Re-Openings after Summer Breaks in Germany Did Not Increase SARS-CoV-
2 Cases. 2020(13790). 
82. Fantini MP, Reno C, Biserni GB, Savoia E, Lanari M. COVID-19 and the re-opening of schools: a 
policy maker's dilemma. Italian journal of pediatrics. 2020;46(1):79. 
83. Buonsenso D, De Rose C, Moroni R, Valentini P. SARS-CoV-2 infections in Italian schools: 
preliminary findings after one month of school opening during the second wave of the pandemic. 
medRxiv. 2020:2020.10.10.20210328. 

Num. 66515508 - Pág. 40

Num. 10249577 - Pág. 189Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



38 
 

Tabelas 

Tabela 1. Número de infectados, óbitos e comorbidades em menores de 18 anos nos Estados 

do Brasil 

Estado Infectados <18 anos Óbitos Comorbidades 

Acre 1.836 7 4 
Amapá 6.083 6 0 
Alagoas 6.370 21 6 
Amazonas 10.592 11 0 
Bahia 39.103 41 13 
Ceará 18.083 27 8 
Distrito Federal 4.932 1 0 
Espírito Santo 6.619 3 1 
Goiás 21.241 4 0 
Mato Grosso 3.321 7 2 
Mato Grosso do Sul 7.051 0 0 
Maranhão 6.816 10 2 
Minas gerais 23.661 16 6 
Pará 11.469 23 2 
Paraíba 11.247 5 1 
Paraná 1.844 0 0 
Pernambuco 10.734 22 2 
Piauí 8.004 6 0 
Rio grande do Norte 493 5 3 
Rio grande do Sul 23.429 0 0 
Rondônia 5.721 13 3 
Roraima 999 2 0 
Santa Catarina 31.452 3 1 
Tocantins 5.943 6 0 
Sergipe 4.692 2 0 
São Paulo 77.575 26 2 
Total 349.310 267 59 
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Tabela 2. Número de casos internados com a COVID-19 até a idade de 19 anos, por sexo. 

Internações Masculino Feminino Total 

Menores de 1 ano 9.598 7.012 16610 

Entre 1 e 6 anos 13.964 11.453 25417 

6 a 19 anos 11.225 11.888 23113 

Total  34.787 30.353 65140 
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Tabela 3. Fatores de risco associados ao aumento de risco para complicações 

Fatores de risco para complicação por COVID-19 

Câncer 

Doença renal crônica 

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

Doenças cardíacas (insuficiência cardíaca, doença coronariana, cardiomiopatias) 

Imunossupressão do transplante de órgão sólido 

Obesidade IMC >=30 

Anemia falciforme 

Tabagismo 

Diabete mellitus tipo 2 
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Tabela 4. Fatores de risco prováveis relacionados a complicações  

Fatores de risco prováveis para complicações por COVID-19 

Asma (moderada a grave) 

Doenças cerebrovasculares  

Fibrose cística 

Hipertensão arterial sistêmica 

Imunossupressão (transplante de medula óssea, HIV, uso de corticoide ou outras drogas 

imunossupressoras 

Alterações neurológicas como demência 

Doenças hepáticas  

Sobrepeso (IMC 25 – 30) 

Gestação 

Fibrose pulmonar 

Talassemia 

Diabetes mellitus tipo 1 
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Tabela 5. Valor do PIB perdido devido à perda de aprendizagem induzida nas nações do G20 
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Tabela 6. Equipamentos de proteção individual recomendados para os profissionais da educação 
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FIGURAS: 

Figura 1: Situação da Reabertura no Brasil em 15 de janeiro de 2021 

 

 

Figura 2. Número de internados por COVID-19 até os 19 anos no Brasil 
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Figura 3. Casos de COVID-19 em crianças menores de 18 anos – Estados Unidos 
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Figura 4. Incidência de COVID-19 entre os grupos escolares de acordo com a faixa etária 

 

 

Figura 5. Rotas de transmissão da Covid-19 no ambiente escolar. 
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Figura 6. Evolução da quantidade de professores da educação básica por etapas de 

ensino – Brasil 2009/2013/2017 

 

 

Figura 7. Distribuição em percentuais de professores por faixa etária – Brasil – 2009/2013/2017 
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Figura 8. Percentual de trabalhadores das diferentes áreas que necessitam de 

cuidadores para as crianças na Inglaterra 
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Figura 9. Padrões de aprendizagem de matemática (acima) e leitura em idioma local 

(abaixo) projetados desde o início do ano letivo 2019-20 (antes do fechamento da escola 

COVID-19) até o início do ano letivo 2020-21. 
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Figura 10. Estimativa da variabilidade por disciplina para a 4ª e 6ª série. As áreas 

sombreadas exibem a distribuição dos resultados potenciais os percentis 25 e 75. 
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Figura 11. Simulações de Despesa com Educação a partir de Receitas Vinculadas por 

Cenário de Isolamento Social - 2019/2021 
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Figura 12. Efeito das férias de fim de verão em casos confirmados por grupos de idade. 

O eixo y corresponde à contagem diária de casos confirmados por 100 mil habitantes 

por faixa etária. A linha vertical em τ = 0 indica a abertura das escolas. 
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Manifesto ciência acerca do expediente com ID nº 64600252 .

 

Natal/RN, 26 de janeiro de 2021.

 

 

RODRIGO GOMES DA COSTA LIRA

DEFENSOR PÚBLICO
10ª DEFENSORIA CÍVEL DE NATAL

EM SUBSTITUIÇÃOLEGAL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal 

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0800487-05.2021.8.20.5001

Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

RÉU: NÃO CONSTA

  

         SENTENÇA

 

 

Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado na data de 23 de
novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a Defensoria Pública
do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do Norte, para que surta seus efeitos
jurídicos.

O referido pleito foi distribuído perante o Egrégio Tribunal de Justiça, tendo o eminente Desembargador
Relator arguido incompetência para analisar o presente caso.

Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.

Ao nosso primeiro despacho, proativamente, oportunizei a confirmação da avença, tendo os subscritores
se manifestado em sentido positivo.

Decido.
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II – FUNDAMENTAÇÃO

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 3º que o Estado promoverá, sempre que possível, a
solução consensual dos conflitos (§2º); aduz também que a conciliação, a mediação e outros métodos de
resolução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e
membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (§3º).

O referido diploma prevê ainda como dever dos juízes, promover a autocomposição, a qualquer tempo
(art. 139, V).

No caso dos autos, as partes celebraram termo de acordo extrajudicial acerca do retorno das aulas da rede
pública de ensino estadual, conforme descrito no documento em anexo e, portanto, requerem a
homologação deste juízo acerca do que foi pactuado.

Neste ponto, urge destacar que o art. 515, III do CPC prevê que a decisão homologatória de
autocomposição extrajudicial de qualquer natureza é  Daí decorre ser, portanto,título executivo judicial.
plenamente possível a homologação pleiteada, sendo uma tendência no Estado Democrático o
estabelecimento de diálogos institucionais ou constitucionais, donde não se poder deferir, por óbvio, o
desprezo ao que mais interessa e favorece à comunidade.

Sem embargo, conforme minuta anexada aos autos, o retorno das aulas está condicionado ao cenário
, comprometendo-se oepidemiológico favorável para a retomada das atividades escolares presenciais

Estado do Rio Grande do Norte, ainda, em síntese:

1) a aumentar até o final do ano a oferta de atividades pedagógicas não presenciais e a ofertar aulas
televisionadas com intérprete de libras; 2) realizar busca ativa entrando em contato com alunos que não
tenham participado de nenhuma atividade não-presencial; 3) a fazer as adaptações necessárias para
adequar as escolas aos protocolos sanitários e garantir que o retorno às aulas seja seguro do ponto de vista
sanitário; 4) a encerrar até o dia 30 de novembro os processos licitatórios que vão possibilitar a aquisição
de recursos e insumos para a segurança sanitária, como álcool a 70º, , termômetro etc; 5) aface shields
contratar pessoal para substituir servidores que não possam retornar ao trabalho presencial; 6) para a
retomada das aulas, apresentar protocolo de segurança até o dia 20 de janeiro em relação a todas as
escolas da rede estadual; 7) oferecer testes em professores, servidores e colaboradores das escolas que
tenham apresentados sintomas ou coabitem com pessoas que tiveram a doença nos últimos 14 dias que
antecedem ao retorno das aulas; 8) manter entrega de kits de alimentos (merenda) durante o período de
suspensão das aulas.

Nada obstante, vislumbrando a mudança do cenário fático da epidemia, diante da notoriedade em o
aumento do número de casos e óbitos e ademais das dificuldades ao enfrentamento do quadro de crise
sanitária no nosso Estado, oportunizei aos envolvidos a ratificação dos termos do Acordo Extrajudicial,
para o que todos sinalizaram positivamente. O Ministério Público e a Defensoria sob as argumentações de
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o ajuste implicar em outras obrigações, para além do fato de que, caso ulteriores recomendações sanitárias
forem em sentido contrário à retomada presencial das aulas na rede estadual de ensino, a partir de
01/02/2021, nova data deverá ser discutida entre as partes acordantes. Já o Estado do Rio Grande do Norte
para informar que: a) abriu processo administrativo à constatação do implemento das medidas contidas no
termo e, b) especificamente, quanto à Cláusula Décima Segunda, o Comitê de Educação para Gestão das
Ações de combate à Pandemia da COVID-19 solicitou parecer técnico descritivo ao Comitê de
Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) quanto à possibilidade de retomada das
atividades presenciais, na data prevista.

O fato é que estamos a tratar dos direitos fundamentais à saúde (art. 196, da CRFB), à educação (art. 205,
da CRFB), à proteção integral da criança e do adolescente (arts. 208 e 227), à tutela ambiental (art. 225,
da CRFB) reconduzidos ao existir com dignidade, típicos de um estado constitucional e democrático de
Direito (art. 1º e Art. 5º, , ambos da CRFB). Desse modo, a decisão judicial, embora produto decaput
acordo, deve ter a responsabilidade de enfrentar a questão com foco em tais virtudes.

Nesse sentido, o planejamento e os atos preparatórios de retorno às atividades presenciais de educação
exigem uma série de medidas, naturalmente, encartadas no regime jurídico e operacional de emergência,
digno da Pandemia, a partir de protocolos, monitoramentos, compra de equipamentos (máscaras de tecido,

, álcool em gel, termômetros, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico, coposface shields
descartáveis, etc.), edificações e ações sanitárias e administrativas várias. Estudantes, comunidade, os
pais, trabalhadores em educação, servidores, transporte escolar, vigilância sanitária, merendeiras, etc.,
milhares são afetados direta ou indiretamente com a volta às aulas. Por isso, o cuidado deste Magistrado
com o curso dos acontecimentos fáticos e dos recursos ao enfrentamento do grave problema sanitário que
nos aflige.

Não se pode olvidar que a discussão acerca do retorno das aulas presenciais da rede pública e privada de
ensino é algo que vem sendo enfrentado por todos os Estados do território brasileiro. Na Paraíba, por
exemplo, em 18 de dezembro passado, o Ministério Público Estadual emitiu recomendação  no sentido[1]
de que o Governador do Estado e os Secretários de Saúde e da Educação reavaliassem o Decreto
40.304/20 para reconhecerem a educação como atividade essencial e permitirem o retorno das aulas
presenciais nas redes pública e privada de ensino. Vários outros Estados da Federação vêm também
buscando adequar suas realidades à necessidade de garantir a educação de seus habitantes, a exemplo de
Alagoas, Ceará, Distrito Federal e São Paulo, cujos governantes pretendem o retorno de tais atividades em
janeiro ou fevereiro.

Diante do elencado, e observada a legitimidade dos envolvidos, com as anotações acima, deve o acordo
celebrado ser homologado para que produza seus efeitos, nos termos da lei, até porque, como observado
acima, desde que as condições fáticas imponham outro direcionamento, poder-se-á proceder à revisão do
ajustado.

III – DISPOSITIVO
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  Ante o exposto, conforme autoriza o art. art. 515, III do CPC  o termo de acordo, HOMOLOGO
extrajudicial acostado aos autos (ID 64258275), para que a avença produza seus efeitos legais, pelo que 

 o processo, com resolução de mérito, a teor do art. 487, III, do CPC.julgo extinto

Decorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

 

 

    

 

/RN, 21 de janeiro de 2021. NATAL 

ARTUR CORTEZ BONIFACIO

 Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 

Num. 64600252 - Pág. 4

Num. 10249577 - Pág. 209Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



 

Em anexo. 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL. 
 

 

Ref. Processo n° 0800487-05.2021.8.20.5001 

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

direito público interno, e sua 

vêm, respeitosamente, pela Procurad

perante Vossa Excelência, em atenção aos termos do r. Despacho de Id. 

expor e requerer o que se segue. 

 Em breve síntese, cuida

obter a homologação judicial de Termo de Acordo Extrajudicial formulado entre o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Rio Grande do 

Norte e a Defensoria Pública estadual. 

Importante relatar, inicialment

supramencionada desencadeou a abertura do processo administrativo de n° 

00810007.000090/2021-21 (SEI), nos autos do qual a Secretaria de Estado de Educação 

(SEEC) lançou informações (cópia em anexo) a respeito das providên

adotadas com vistas a obter a 

considerando que sua assinatura por todas as partes interessadas ocorreu no dia 23 de 

novembro de 2020.  

Com efeito, o Subsecretário de Educação esclareceu: 

Entre 
de dezembro de 2020, ficou regulamentado a organização 
Curricular em Ciclos de Aprendizagem para os anos letivos 
2020/2021; a Portaria
aprovou

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Procuradoria Geral do Estado 
Subprocuradoria-geral Consultiva 

Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN - CEP 59020-265 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL.   

05.2021.8.20.5001  

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de 

e sua GOVERNADORA, MARIA DE FÁTIMA

vêm, respeitosamente, pela Procuradora do Estado ao final subscrita (mandato ex lege), 

perante Vossa Excelência, em atenção aos termos do r. Despacho de Id. 

expor e requerer o que se segue.  

Em breve síntese, cuida-se de procedimento proposto com o objetivo de 

obter a homologação judicial de Termo de Acordo Extrajudicial formulado entre o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Rio Grande do 

Norte e a Defensoria Pública estadual.  

Importante relatar, inicialmente, que o recebimento da intimação 

supramencionada desencadeou a abertura do processo administrativo de n° 

21 (SEI), nos autos do qual a Secretaria de Estado de Educação 

(SEEC) lançou informações (cópia em anexo) a respeito das providências que já foram 

com vistas a obter a consecução do TAE objeto do presente feito, 

considerando que sua assinatura por todas as partes interessadas ocorreu no dia 23 de 

Com efeito, o Subsecretário de Educação esclareceu:  

Entre as medidas adotadas, através da Portaria-Sei nº 489, de 21 
de dezembro de 2020, ficou regulamentado a organização 
Curricular em Ciclos de Aprendizagem para os anos letivos 
2020/2021; a Portaria-Sei nº 471, de 04 de dezembro de 2020, 
aprovou o calendário Escolar 2020/2021, bem como calendário 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 

, pessoa jurídica de 

GOVERNADORA, MARIA DE FÁTIMA BEZERRA, 

(mandato ex lege), 

perante Vossa Excelência, em atenção aos termos do r. Despacho de Id. 64282112, 

roposto com o objetivo de 

obter a homologação judicial de Termo de Acordo Extrajudicial formulado entre o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Rio Grande do 

e, que o recebimento da intimação 

supramencionada desencadeou a abertura do processo administrativo de n° 

21 (SEI), nos autos do qual a Secretaria de Estado de Educação 

cias que já foram 

consecução do TAE objeto do presente feito, 

considerando que sua assinatura por todas as partes interessadas ocorreu no dia 23 de 

Sei nº 489, de 21 
de dezembro de 2020, ficou regulamentado a organização 
Curricular em Ciclos de Aprendizagem para os anos letivos 

Sei nº 471, de 04 de dezembro de 2020, 
colar 2020/2021, bem como calendário 
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da matrícula 2021; Portaria 438/2020, de 21 de outubro de 2020, 
estabelece normas complementares quanto às orientações de 
planejamento das atividades; por sua vez, através da Resolução 
nº 04, de 21 de setembro de 2020, o Conselho Estadual de 
Educação aprovou o “Documento Potiguar” – “Diretrizes para 
Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e 
Municipais de Ensino o Rio Grande do Norte”, originário do 
Comitê de Educação para Gestão das Ações de Combate à 
Pandemia da Covid-19, criado pelo Decreto nº 29.973, de 09 de 
setembro de 2020, para a gerência do combate à Covid-19 no 
âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, 
com o objetivo de definir “diretrizes que orientam com clareza 
os Sistemas de Ensino do Estado e dos Municípios 
a enfrentarem com significativa segurança os desafios novos 
que o contexto sanitário da Covid-19 colocou para a 
educação”, [...] especialmente oferecendo “orientações para a 
comunidade escolar do Estado, em todas as suas instâncias 
organizativas, no tocante ao planejamento e aos procedimentos 
necessários ao retorno da oferta de aulas presenciais”; foram 
convocados novos professores; disponibilização de aplicativos 
eletrônicos com conteúdos pedagógicos; aulas transmitidas por 
canal de televisão; e tantas outras ações. 

 

Pontua a citada autoridade, especificamente em relação à Cláusula 

Décima Segunda do ajuste celebrado, o seguinte:  

Quanto a Cláusula Décima Segunda do referido Termo, através 
da qual estabelece o retorno das atividades presenciais no ano 
de 2021, em 01 de fevereiro de 2021, nas escolas de integrantes 
da rede estadual de ensino, temos a informar que o Comitê de 
Educação para Gestão das Ações de combate à Pandemia da 
COVID – 19 solicitou parecer técnico descritivo ao Comitê de 
Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública 
(SESAP) que fundamente e oriente as decisões a serem 
tomadas, quanto a possibilidade de retomada das atividades 
presenciais, com a indicação de medidas a serem de medidas 
preventivas e protetivas dirigidas aos profissionais da 
educação, aos estudantes e suas famílias, preservando a saúde e 
a integridade da comunidade escolar. 

Esta Secretaria tem utilizado orientações e protocolos 
existentes para que as unidades escolares façam as adequações 
preparatórias necessárias de sua estrutura física através de 
repasse de recursos financeiros do Programa 
PPDE/Emergencial e outras ações de fomento. 

Portanto, em observância ao Termo Acordado, em especial a 
Cláusula 12ª, esta Secretaria tem adotado as medidas 
necessárias para início da aulas presenciais em 01 de fevereiro 
de 2021, salvo nova orientação do Comitê Científico/SESAP. 
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Desta feita, em consonância com os esclarecimentos prestados pela 

SEEC, o Estado do Rio Grande do Norte e a Chefe do Poder Executivo estadual 

manifestam concordância com a homologação perseguida nestes autos.  

  

  Termos em que pede deferimento.  

   Natal/RN, 15 de janeiro de 2021.  

  

 
JANNE MARIA DE ARAÚJO 

Subprocuradora-geral Consultiva do Estado 
Matrícula 194.161-5 - OAB/RN 6.222 
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DESPACHO

  

Processo nº 00810007.000090/2021-21

Interessado: GABINETE CIVIL

  

Em atenção ao Mandado de In�mação (ID 8141271), informamos  que desde a edição do
Decreto nº 29.524, de 17 de março de 2020, o Poder Execu�vo Estadual ins�tuiu diversas medidas visando o
isolamento social e nesse contexto a suspensão das a�vidades escolares, com o obje�vo de proteger a
população da pandemia em razão da disseminação comunitária da COVID-19 e garan�r a segurança sanitária.

Nesse contexto, fez-se necessário a suspensão das aulas presenciais, visando preservar a
saúde dos alunos matriculados na rede estadual de ensino. O referido decreto obteve renovações sucessivas,
até a edição do Decreto nº 29.989, de 18 de setembro de 2020, que suspendeu a realização de aulas
presenciais, no ano de 2020, na rede estadual de ensino.

A situação que se apresenta em decorrência da pandemia da COVID-19 não encontra
precedentes na história mundial do pós-guerra. Segundo a UNESCO, milhões de estudantes estão sem aulas
com o fechamento total ou parcial de escolas e universidades em mais de uma centena de países devido à
pandemia de coronavírus.

Desde o primeiro momento, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do
Lazer/SEEC tem tomado diversas medidas e providências no sen�do de atenuar as consequências advindas
da Pandemia.

Assim, foi construído o Termo do Acordo Extrajudicial, conjuntamente entre os subscritores,
de maneira a estabelecer diretrizes necessárias para garan�r o direito humano à educação, encartado no rol
dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6°, CF), que representa condição inafastável para a
concre�zação dos fundamentos e dos obje�vos da República Federa�va do Brasil, nos termos definidos nos
ar�gos 1° e 3°, da Cons�tuição Federal.

Entre as medidas adotadas, através da Portaria-Sei nº 489, de 21 de dezembro de 2020, ficou
regulamentado a organização Curricular em Ciclos de Aprendizagem para os anos le�vos 2020/2021; a
Portaria-Sei nº 471, de 04 de dezembro de 2020, aprovou o calendário Escolar 2020/2021, bem como
calendário da matrícula 2021; Portaria 438/2020, de 21 de outubro de 2020, estabelece normas
complementares quanto às orientações de planejamento das a�vidades; por sua vez, através da Resolução
nº 04, de 21 de setembro de 2020, o Conselho Estadual de Educação aprovou o “Documento Po�guar” –
“Diretrizes para Retomada das A�vidades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino o Rio
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Grande do Norte”, originário do Comitê de Educação para Gestão das Ações de Combate à Pandemia da
Covid-19, criado pelo Decreto nº 29.973, de 09 de setembro de 2020, para a gerência do combate à Covid-19
no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com o obje�vo de definir “diretrizes que
orientam com clareza os Sistemas de Ensino do Estado e dos Municípios a enfrentarem com significa�va
segurança os desafios novos que o contexto sanitário da Covid-19 colocou para a educação”, [...]
especialmente oferecendo “orientações para a comunidade escolar do Estado, em todas as suas instâncias
organiza�vas, no tocante ao planejamento e aos procedimentos necessários ao retorno da oferta de aulas
presenciais”; foram convocados novos professores; disponibilização de aplica�vos eletrônicos com conteúdos
pedagógicos; aulas transmi�das por canal de televisão; e tantas outras ações.

Quanto a Cláusula Décima Segunda do referido Termo, através da qual estabelece o retorno
das a�vidades presenciais no ano de 2021, em 01 de fevereiro de 2021, nas escolas de integrantes da rede
estadual de ensino, temos a informar que o Comitê de Educação para Gestão das Ações de combate à
Pandemia da COVID – 19 solicitou parecer técnico descri�vo ao Comitê de Especialistas da Secretaria de
Estado da Saúde Pública (SESAP) que fundamente e oriente as decisões a serem tomadas, quanto
a possibilidade de retomada das a�vidades presenciais, com a indicação de medidas a serem de medidas
preven�vas e prote�vas dirigidas aos profissionais da educação, aos estudantes e suas famílias, preservando
a saúde e a integridade da comunidade escolar.

Esta Secretaria tem u�lizado orientações e protocolos existentes para que as unidades
escolares façam as adequações preparatórias necessárias de sua estrutura �sica através de repasse de
recursos financeiros do Programa PPDE/Emergencial e outras ações de fomento.

Portanto, em observância ao Termo Acordado, em especial a Cláusula 12ª, esta Secretaria tem
adotado as medidas necessárias para início da aulas presenciais em 01 de fevereiro de 2021, salvo nova
orientação do Comitê Cien�fico/SESAP. 

 

 

Natal, 14/01/2021

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS LAEL DE OLIVEIRA ALEXANDRE, Subsecretário, em
14/01/2021, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8151663 e o
código CRC 6705B8DF.

Referência: Processo nº 00810007.000090/2021-21 SEI nº 8151663
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Segue manifestação do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE NATAL/RN.

Procedimento Comum Cível nº 0800487-05.2021.8.20.5001

MM. Juiz,

Trata-se  de  pedido  de  homologação  judicial  de  termo  de  acordo  extrajudicial

celebrado em 23 de novembro de 2020 entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do

Norte,  representado pela Governadora do Estado, pelo Secretário de Estado da Educação da

Cultura, do Esporte e do Lazer e pelo Procurador Geral do Estado, o qual contempla medidas a

serem adotadas pela gestão estadual da pasta da educação, destinadas tanto para a oferta de

atividades  pedagógicas  não  presenciais  mediadas  por  tecnologia  digitais  de  informação  e

comunicação voltadas a todos os alunos da rede estadual de ensino nos anos de 2020 e 2021,

como  para  a  segura  e  adequada  retomada  das  aulas  presenciais  nas  Escolas  Estaduais,

conforme cláusulas contantes da referida avença.

Inicialmente,  o  pedido  foi  apresentado  junto  ao  Tribunal  de  Justiça,  tendo  o

eminente Desembargador Relator arguido incompetência para apreciar o pleito, razão pela qual foi
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remetido ao primeiro  grau,  sendo distribuído a esse Juízo  de Direito da 2ª  Vara da Fazenda

Pública de Natal.

Com vistas dos autos em 11 de janeiro do corrente ano, esse Juízo determinou a

intimação do Ministério Público Estadual e Defensoria Pública Estadual para se manifestarem, no

prazo  de  48  (quarenta  e  oito  horas),  a  respeito  do  acordo  sobre  o  qual  se  pretende  a

homologação,  tendo  em  vista  a  cláusula  Décima  Segunda  do  referido  ajuste,  tendo  sido  o

mandado de intimação recebido em 13/01/2021.

Assim, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual manifestam-

se nos seguintes termos:

Primeiramente,  cumpre  destacar  que  o  termo de  acordo  extrajudicial  objeto  do

presente pedido de homologação judicial abrange obrigações a serem implementadas pelo Estado

do Rio Grande do Norte, destinadas não apenas à retomada das atividades escolares presenciais

nas unidades da rede estadual de ensino, mas, também, à oferta de atividades pedagógicas não

presenciais, mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação, voltadas a todos

discentes no ano de 2020 e também no ano de 2021.

Várias Cláusulas do ajuste vertente versam sobre obrigações que têm por objetivo

garantir  a  continuidade  da  oferta  de  atividades  escolares, ainda  que  de  forma  remota, aos

discentes da rede estadual  de ensino no  corrente ano,  como também ampliar  e  aprimorar  o

atendimento educacional não presencial que está sendo viabilizado aos alunos da rede estadual

de ensino.

Outrossim,  foram  também  pactuadas  obrigações  destinadas  à  adequada

preparação das escolas da rede estadual de ensino, bem como de seus professores, funcionários

e alunos, para o retorno das aulas presenciais, previsto para ocorrer no dia 01/02/2021.

Em relação à retomada das aulas presenciais na rede estadual de ensino no ano

em  curso,  sabe-se  que,  em  face  da  pandemia  da  COVID-19,  dependerá  da  análise,  pelas

autoridades sanitárias do Estado, da situação epidemiológica, razão pela qual foi pactuado na

Cláusula Décima Segunda do Termo de Acordo em comento que o Estado do RN não estará

obrigado a retomar essas atividades presenciais nas escolas integrantes da rede estadual  de

ensino, na data de 01/02/2021, na única hipótese de não ser recomendado pelas autoridades
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sanitárias  do  Estado,  mediante  prévia  apresentação  de  parecer  técnico  quanto  à  situação

epidemiológica.

Todavia,  conforme disciplinado  pelo  §  1º,  do  artigo  3º,  da  Lei  nº  13.979/2020,

eventual manutenção da suspensão das aulas presenciais na rede estadual de ensino após o dia

01 de fevereiro de 2021, deverá ter por supedâneo “evidências científicas e em análises sobre as

informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo

indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.”, razão pela qual a cláusula décima

segunda do acordo firmado entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Estado do Rio

Grande do Norte contemplou a referida condição em seus termos. Veja-se:

Cláusula  Décima  Segunda:  O  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte

compromete-se a retomar as atividades escolares presenciais no ano

de  2021  em  01  de  fevereiro  de  2021,  em  todas  as  Escolas

integrantes da rede estadual de ensino, não cumprindo esse prazo

apenas  e  tão  somente  na  hipótese  de  não  ser  recomendada  a

retomada das atividades escolares presenciais nesse período pelas

autoridades sanitárias do Estado e mediante prévia apresentação de

parecer técnico descritivo da situação epidemiológica, quando deverá

ser rediscutida entre os presentes acordantes a data para o retorno;  

Assim, percebe-se que a reabertura das escolas estaduais, marcada para ocorrer

no dia 01/02/2021, está condicionada à inexistência nesta data de recomendação das autoridades

sanitárias  do  Estado  em  sentido  contrário,  de  modo  que,  havendo  cenário  epidemiológico

desfavorável a essa retomada, devidamente atestado em parecer técnico descritivo, o Estado não

estará obrigado a retomar as atividades presenciais nas escolas que compõem a sua rede na

referida data. 

A referida  cláusula  foi  redigida  nesses  termos  considerando  a  necessidade  de

deixar claro que apenas em uma única hipótese restaria afastada a obrigação do Estado do Rio

Grande do Norte de garantir o retorno presencial das aulas na rede estadual, qual seja, o cenário

epidemiológico  desfavorável  da  pandemia.  Isso  porque  as  partes  acordantes  se  encontram

cientes de que a retomada das aulas escolares presenciais deve ocorrer em um cenário seguro

em termos de saúde pública, com adoção das medidas de biossegurança necessárias, de forma a

compatibilizar o direito fundamental à educação com o direito à saúde e à vida.
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Cumpre  salientar  que,  atualmente,  não há óbice  ao cumprimento  da obrigação

contemplada na supracitada cláusula, isto é, ao retorno das atividades escolares presenciais em

01/02/2021, na medida em que, através da Recomendação n. 017, o Comitê de Especialistas da

SESAP-RN para o enfrentamento da pandemia pela COVID-19, datada de 02/09/2020, concluiu

pela  possibilidade  da  retomada  das  aulas  presenciais  das  escolas  públicas  e  privadas,  por

município,  desde que este  atenda os critérios da retomada e as escolas estejam preparadas

segundo os protocolos de biossegurança, inexistindo, até o presente momento, recomendação

das autoridades sanitárias no sentido da impossibilidade de abertura das escolas no atual cenário

epidemiológico.

Na segunda quinzena do mês de setembro de 2020, foi editado o Decreto Estadual

nº 29.989, de 18 de setembro de 2020, o qual autorizou a retomada das atividades escolares

presenciais nas unidades da rede privada de ensino e nas instituições de ensino superior (IES) a

partir  de  5  de  outubro de  2020,  desde  que  as  instituições  atendam às  regras  dispostas  em

protocolo  sanitário mínimo elaborado pela  Secretaria de Estado da Educação, da Cultura,  do

Esporte e do Lazer (SEEC), em conjunto com o Gabinete Civil da Governadora do Estado (GAC)

e com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP). 

Ora, O Ministério Público e a Defensoria Pública são instituições incumbidas na

defesa dos direitos fundamentais coletivos, dentre eles, o direito à educação e não poderia quedar

inerte diante da retomada das aulas na rede particular de ensino no Estado em setembro de 2020,

não garantindo esse mesmo atendimento educacional presencial aos alunos da rede pública de

ensino, certos de que aos alunos do sistema de ensino estadual deve ser garantida igualdade de

condições para o acesso e permanência na educação, preconizada pelo art. 206, I, da CF e art.

3º, I, da LDB.

Dessa forma, necessária tanto a definição de uma data para esse retorno na rede

estadual de ensino, garantindo-se o direito à educação do público mirim norteriograndense, como

a adoção de todas as medidas necessárias à preservação da saúde, notadamente na área da

biossegurança por parte do Poder Público Estadual para o seguro retorno das aulas presenciais.

Nesse  contexto,  foram  deflagradas  várias  sessões  de  negociações  com  os

Representantes do Governo do Estado do RN para se definir, além da data para o retorno das

aulas na rede estadual de ensino, todas as medidas cabíveis de natureza sanitária para viabilizar

esse retorno dentro das exigências de biossegurança contempladas no Documento Diretrizes para

a Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual  e Municipais  de Ensino do Rio

Grande de Norte.
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Por esse motivo, foi firmado com o Estado do Rio Grande do Norte o Termo de

Acordo  Extrajudicial  vertente,  tendo  por  objetivo  também  garantir  a  retomada  segura  e

responsável das atividades escolares presenciais em 01/02/2021.

Nesse  diapasão,  foram  avençadas,  no  ajuste  em  tela,  diversas  obrigações

destinadas a garantir que o Estado promova a devida preparação das escolas e da comunidade

escolar, para que seja possível, dentro dos critérios sanitários exigidos, a reabertura das escolas

públicas  estaduais  para  atividades  escolares  presenciais  em 01/02/2021,  data  esta  pactuada

pelas partes subscritoras da avença em questão e expressa na Cláusula Décima Segunda e

assumida pelo Estado do Rio Grande do Norte.

A obrigação de ‘retomar as atividades escolares presenciais no ano de 2021 em 01

de fevereiro de 2021, em todas as Escolas integrantes da rede estadual de ensino’,  é certa e

determinada, tendo sido contemplado que não restaria  configurado o seu descumprimento na

única  e  exclusiva  hipótese  ‘de  não  ser  recomendada  a  retomada  das  atividades  escolares

presenciais  nesse  período  pelas  autoridades  sanitárias  do  Estado  e  mediante  prévia

apresentação de parecer técnico descritivo da situação epidemiológica’.

Importante consignar que não é a obrigação pactuada em si que está condicionada

a evento futuro, mas sim o eventual afastamento do seu cumprimento na data de 01 de fevereiro

de 2021, razão pela qual a cláusula décima segunda especificou que, caso as recomendações

sanitárias forem em sentido contrário à retomada presencial das aulas na rede estadual de ensino

no sobredito período convencionado, nova data deverá ser discutida entre as partes acordantes.

Some-se  a  isso  que,  mesmo  que  as  autoridades  sanitárias,  futuramente,

recomendem a impossibilidade de retomada das aulas presenciais no dia 01 de fevereiro de 2021,

subsiste a necessidade de homologação do acordo firmado, a fim de que  o Estado do RN dê

cumprimento às demais obrigações contempladas nas cláusulas deste, sobretudo no que pertine

à ampliação das aulas não presenciais para todos os Municípios do Estado e às adaptações

prediais das escolas da rede estadual de ensino, uma vez que, conforme disciplinado pela Lei nº

13.979/2020, a restrição ou suspensão de atividades essenciais é sempre temporária e baseada

em evidências científicas.

Por  fim,  cumpre salientar  que o  presente  pedido de homologação do termo de

acordo extrajudicial  encontra respaldo no art.  725,  VIII,  do CPC e tem relevante valor  social,

considerando  que  seu  objeto  versa  sobre  a  garantia  do  direito  fundamental  à  educação  de
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217.842 (duzentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois) discentes da rede estadual de

ensino.

Natal/RN, 14 de Janeiro de 2021.

Eudo Rodrigues Leite

Procurador-Geral de Justiça

Marcus Vinicius Soares Alves

Defensor Público Geral do Estado

 Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas

78ª Promotora de Justiça de Natal

Thatiana Kaline Fernandes

Coordenadora do CAOP Cidadania

Cláudia Carvalho Queiroz

Defensora Pública do Estado

Coordenadora do Núcleo de Tutelas Coletivas DPE/RN
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI Dr ª Cláudia Carvalho Queiroz do inteiro teor deste mandado  a  qual
exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte Maria de Fátima
Bezerra do inteiro teor deste mandado  a  qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI o Estado do Rio Grande do Norte na pessoa da Diretora da Secretaria
Geral /PGE Juliana Moura Nogueira  a  qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI o Secretário de Estado da Educação , da Cultura , do Esporte de do Lazer
do Estado do RN na pessoa da Chefe de Gabinete Ana Maria Morais Costa  a  qual exarou nota de ciente
e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI  o Defensor Público -Geral do Estado do RN Marcus Vinicius Soares
Alves do inteiro teor deste mandado o   qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a Exm º  Sr Procurador -Geral de Justiça do Estado do RN  na pessoa de
Rita de Cássia R Santos Sabino a  qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a Exm ª Srª Coordenadora do Centro de Apoio Operacional as
Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania na pessoa de Rita de Cássia R Santos Sabino a   qual
exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a 9  ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal na pessoa de Maria José
S Fonseca a qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a 78 ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal na pessoa de Thaise N
de Morais Bandeira a qual exarou nota de ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 14 de Janeiro de 2021 

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 1971999
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA  2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz de DireitoARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente,
extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixo indicada, INTIMAÇÃO para dizer
quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48 (quarenta e oito) horas   conforme,
despacho abaixo transcrito.  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado na data
de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a Defensoria
Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do Norte, para que surta seus
efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares presenciais nas Escolas Públicas
Estaduais.  O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal de Justiça, tendo o eminente
Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o presente caso. Após, os autos vieram a
este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os
subscritores para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48 horas. 
CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: DRª. CLÁUDIA CARVALHO QUEIROZ, Coordenadora do Núcleo
  , de Tutelas Coletivas da DPE/RN ou a quem suas vezes fizer, com endereço na Rua Sérgio Severo,

2037 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59060-630.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Num. 64321161 - Pág. 1

Num. 10249577 - Pág. 250Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA 
 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48
(quarenta e oito) horas  conforme despacho abaixo transcrito, .  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado
na data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do
Norte, para que surta seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares
presenciais nas Escolas Públicas Estaduais. O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal
de Justiça, tendo o eminente Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o
presente caso.  Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula
Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os subscritores para dizer quanto ao acordo
que ora se pretende a homologação, em 48 horas.  CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 
NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: 78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL, na
, pessoa de Drª. Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas ou a quem suas vezes fizer,  com

endereço na Rua Nelson Geraldo Freire, 255 - Lagoa Nova - CEP: 59.064-160.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.
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 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA 
 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48
(quarenta e oito) horas  conforme despacho abaixo transcrito, .  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado
na data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do
Norte, para que surta seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares
presenciais nas Escolas Públicas Estaduais. O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal
de Justiça, tendo o eminente Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o
presente caso.  Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula
Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os subscritores para dizer quanto ao acordo
que ora se pretende a homologação, em 48 horas.  CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 
NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL, na
, pessoa de Drª. Rebecca Monte Nunes  Bezerra ou a quem suas vezes fizer, com endereço

na Rua Tororós, 1839 -Lagoa Nova - Natal/RN CEP 59054-550.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.
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 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA 
 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48
(quarenta e oito) horas  conforme despacho abaixo transcrito, .  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado
na data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do
Norte, para que surta seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares
presenciais nas Escolas Públicas Estaduais. O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal
de Justiça, tendo o eminente Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o
presente caso.  Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula
Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os subscritores para dizer quanto ao acordo
que ora se pretende a homologação, em 48 horas.  CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 
NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: EXMª. SRª. COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO
OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA - DRª.

, Thatiana Kaline Fernandes ou a quem suas vezes fizer, com endereço na Rua Promotor
Manoel Alves Pessoa Neto, 97 - Candelária, CEP: 59065-555, Natal/RN.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.
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 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA 
 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

   

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48
(quarenta e oito) horas  conforme despacho abaixo transcrito, .  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado
na data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do
Norte, para que surta seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares
presenciais nas Escolas Públicas Estaduais. O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal
de Justiça, tendo o eminente Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o
presente caso.  Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula
Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os subscritores para dizer quanto ao acordo
que ora se pretende a homologação, em 48 horas.  CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 
NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: EXMª. SRª. FÁTIMA BEZERRA, Governadora do Estado do Rio
Grande do Norte, ou a quem suas vezes fizer, com endereço no Centro Administrativo do
Estado, Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP: 59064-901.  
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CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA 
 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48
(quarenta e oito) horas  conforme despacho abaixo transcrito, .  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado
na data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do
Norte, para que surta seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares
presenciais nas Escolas Públicas Estaduais. O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal
de Justiça, tendo o eminente Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o
presente caso.  Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula
Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os subscritores para dizer quanto ao acordo
que ora se pretende a homologação, em 48 horas.  CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 
NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: EXMº. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
, DO RIO GRANDE DO NORTE - DR. EUDO RODRIGUES LEITE ou a quem suas vezes

fizer,  com endereço na  Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97 - Candelária,  CEP:
59065-555, Natal/RN.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.
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 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA  2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz de DireitoARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente,
extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixo indicada, INTIMAÇÃO para dizer
quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48 (quarenta e oito) horas   conforme,
despacho abaixo transcrito.  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado na data
de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a Defensoria
Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do Norte, para que surta seus
efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares presenciais nas Escolas Públicas
Estaduais.  O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal de Justiça, tendo o eminente
Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o presente caso. Após, os autos vieram a
este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os
subscritores para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48 horas. 
CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE
comDO NORTE - DR. MARCUS VINICIUS SOARES ALVES, ou a quem suas vezes fizer, 

endereço na Rua Sérgio Severo, 2037 - Lagoa Nova, Natal - RN, 59060-630.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.
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Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-       JUÍZO DE DIREITO DA 
 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

   

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

 Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

 Parte Passiva: NÃO CONSTA

 

U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48
(quarenta e oito) horas  conforme despacho abaixo transcrito, .  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado
na data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do
Norte, para que surta seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares
presenciais nas Escolas Públicas Estaduais. O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal
de Justiça, tendo o eminente Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o
presente caso.  Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula
Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os subscritores para dizer quanto ao acordo
que ora se pretende a homologação, em 48 horas.  CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 
NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: Exmº. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA
CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER DO RIO GRANDE DO NORTE, Dr. Getúlio Marques
Ferreira, ou a quem suas vezes fizer,  com endereço no Centro Administrativo do Estado,
Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP: 59064-901.  
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CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-      JUÍZO DE DIREITO DA 
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL

FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"
Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO

  

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Partes Ativas: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros (2)

Parte Passiva: NÃO CONSTA

U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor   - Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO 
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48
(quarenta e oito) horas  conforme despacho abaixo transcrito, .  

DESPACHO: "Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado
na data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do
Norte, para que surta seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares
presenciais nas Escolas Públicas Estaduais. O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal
de Justiça, tendo o eminente Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o
presente caso.  Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.  Tendo em vista a cláusula
Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os subscritores para dizer quanto ao acordo
que ora se pretende a homologação, em 48 horas.  CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. 
NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021."                      

PARTE A SER INTIMADA: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, através de seu
Procurador-Geral - Dr. Luiz Antônio Marinho Silva, ou a quem suas vezes fizer,  com
endereço na Avenida Afonso Pena, 1155, Tirol, NATAL - RN - CEP: 59020-100.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.
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 NATAL/RN, 12 de janeiro de 2021.

Marcio Cortês de Araújo

Chefe de Secretaria, em Substituição Legal

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

 0800487-05.2021.8.20.5001Processo nº:   

 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)Ação:

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RÉU: NÃO CONSTA

 

 

DESPACHO

 

Trata-se de pedido de homologação de termo de acordo extrajudicial, celebrado na

data de 23 de novembro de 2020, entre o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Rio Grande do Norte, para que surta

seus efeitos jurídicos, cujo objetivo é o retorno das atividades escolares presenciais nas Escolas Públicas

Estaduais.

O referido pleito foi distribuído perante o Tribunal de Justiça, tendo o eminente

Desembargador Relator arguido incompetência para analisar o presente caso.

Após, os autos vieram a este juízo, por sorteio.

Tendo em vista a cláusula Décima Segunda do referido ajuste, intimem-se os

subscritores para dizer quanto ao acordo que ora se pretende a homologação, em 48 horas.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

 

NATAL/RN, 11 de janeiro de 2021.

ARTUR CORTEZ BONIFACIO
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 Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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Segue em anexo, os arquivos em pdf do processo abaixo em referência:

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO

JUDICIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – Nº de

origem: 0810395-88.2020.8.20.0000, oriundo do TJRN.

- Declínio de Competência.
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10/01/2021

Número: 0810395-88.2020.8.20.0000 
 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

 Órgão julgador colegiado: Terceira Câmara Cível 
 Órgão julgador: Gab. Des. Amilcar Maia na Câmara Cível 
 Última distribuição : 24/11/2020 

 Assuntos: Ensino Fundamental e Médio 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Poder Judiciário do Rio Grande do Norte
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE (AUTORIDADE)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE (AUTORIDADE)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (AUTORIDADE)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

80658
61

24/11/2020 11:11 Petição Inicial Petição Inicial

80658
64

24/11/2020 11:11 Pedido de Homologação Judicial de TAE -
Coronavírus - Retorno das Aulas

Outros documentos

80658
65

24/11/2020 11:11 Termo de Acordo Extrajudicial Assinado em 23-11-
2020

Outros documentos

80759
19

25/11/2020 12:44 Petição Petição

80774
20

25/11/2020 12:44 Juntada de Novo TAE com datas corretas -
Coronavírus - Retorno das Aulas

Outros documentos

80774
21

25/11/2020 12:44 TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 25-11-2020 Outros documentos

81533
25

02/12/2020 18:27 Decisão Decisão

81802
23

05/12/2020 10:53 Petição Petição

81802
24

05/12/2020 10:53 Manifestação - Pedido de Homologação de TERMO
DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - Ciência da Decisão
- Dispens

Outros documentos

82606
71

15/12/2020 14:54 Intimação Intimação

83522
31

10/01/2021 22:46 Ofício Ofício
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Seguem, em anexos, pedido de homologação de acordo extrajudicial e termo de acordo extrajudicial.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JURÍDICA JUDICIAL

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, n. 97, Candelária, Natal/RN. CEP 59.065-555
Tele/fax: (84) 99972-3567. E-mail: cjud@mprn.mp.br 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE,  A  QUEM  ESTA  COUBER  POR
DISTRIBUIÇÃO LEGAL:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por

intermédio de  seu Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, vem

perante  Vossa  Excelência,  com  lastro  nos  arts.  127,  caput, e 129,  II,  III,  e  IX,  da

Constituição  Federal,  no  art.  27  da  Lei  nº  8.625/1993,  no  art.  22,  LIV,  da  Lei

Complementar  Estadual  nº  141/1996,  no  art.  725,  VIII,  do  Código de Processo  Civil,

apresentar o presente

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA

celebrado entre o  MINISTÉRIO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, das 9ª e 78ª

Promotorias de Justiça da Comarca de Natal/RN e do Centro de Apoio Operacional as

Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Defensor Público Geral do Estado, e o

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, representado pela Governadora do Estado, pelo

Secretário  Estadual  de  Educação,  da  Cultua,  do  Esporte  e  do  Lazer  –  SECC,

devidamente assistidos pelo Procurador-Geral do Estado, pelas razões de fato e de direito

abaixo expendidas.
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Como é cediço, no dia 30 de janeiro de 2020,  a  Organização Mundial da

Saúde – OMS expediu  Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância

Internacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov2),

causador da COVID-19, tendo, em  11 de março de 2020,  declarado a  pandemia de

COVID-19,  em  virtude  da  disseminação  da  doença  por  diversos  continentes  com

transmissão sustentada entre as pessoas.

No  Brasil,  a  situação  de  emergência  de  saúde  pública  de  importância

internacional foi declarada pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  para  o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde

pública, tendo o Estado do Rio Grande do Norte declarado também, por meio do Decreto

Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020, situação de emergência em saúde pública,

em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo

agente novo coronavírus.

Considerando a eficácia das medidas de afastamento social para restringir a

disseminação da COVID-19, além da necessidade de se reduzir a circulação de pessoas

e evitar aglomerações,  desde o dia 18 de março de 2020, as atividades presenciais

estão  suspensas  na  rede  pública  estadual  de  ensino,  nos  termos  dos  Decretos

Estaduais nºs 29.524, de 17 de março de 2020, e 29.989, de 18 de setembro de 2020.

Durante esse período, foram realizadas várias reuniões,  entre o Ministério

Público  Estadual  (MPRN),  Defensoria  Pública  e  Governo  do  Estado,  por  meio  da

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC), nas quais foram discutidas todas

as  diretrizes  para  retomada,  com  segurança,  das  atividades  escolares  nos  Sistemas

Estadual e Municipais de Ensino no Rio Grande do Norte.

Assim, considerando as várias disposições legais, dentre elas, o art. 515, II

e III, do CPC, que conferem legitimidade ao Ministério Público e à Defensoria Pública para

a  construção  de  soluções  autocompositivas;  considerando  ser  função  institucional  da

Defensoria Pública promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando

à  composição  entre  as  pessoas  em  conflito  de  interesses,  por  meio  de  mediação,

conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos

(art.  2°  da  Lei  Complementar  nº  80/94); considerando,  ainda,  ser  a  conciliação

recomendada  para  controvérsias  ou  conflitos  que  envolvam direitos  ou  interesses  as

áreas  de  atuação  do  Ministério  Público  como órgão  interveniente  e  nos  quais  sejam

necessárias intervenções propondo soluções para a resolução das controvérsias ou dos

conflitos, no termos do art. 11, da Resolução nº 118 do CNMP; nesta última segunda-feira,

23.11.2020, o  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  a
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE firmaram um Termo de Acordo Extrajudicial (em anexo), que

prevê o retorno das aulas para dia 1º de fevereiro de 2021 e disciplina as medidas

relativas à COVID-19, que serão tomadas pela rede estadual de ensino.

De acordo com o referido Termo de Acordo Extrajudicial,  o retorno das

aulas está condicionado ao cenário epidemiológico favorável para a retomada das

atividades escolares presenciais,  comprometendo-se o Estado do Rio Grande do

Norte,  ainda,  em  síntese:  1) a  aumentar  até  o  final  do  ano  a  ofertar  atividades

pedagógicas não presenciais e a ofertar aulas televisionadas com intérprete de libras; 2)

realizar  busca ativa entrando em contato com alunos que não tenham participado de

nenhuma atividade não-presencial; 3) a fazer as adaptações necessárias para adequar as

escolas aos protocolos sanitários e garantir que o retorno às aulas seja seguro do ponto

de vista sanitário; 4) a encerrar até o dia 30 de novembro os processos licitatórios que vão

possibilitar a aquisição de recursos e insumos para a segurança sanitária, como álcool a

70º, face shields, termômetro etc; 5) contratar pessoal para substituir servidores que não

possam  retornar  ao  trabalho  presencial;  6) para  a  retomada  das  aulas,  apresentar

protocolo de segurança até o dia 20 de janeiro em relação a todas as escolas da rede

estadual;  7) oferecer  testes  em professores,  servidores  e  colabores  das  escolas  que

tenham apresentados sintomas ou coabitem com pessoas que tiveram a doença nos

últimos  14  dias  que  antecedem  ao  retorno  das  aulas;  8) manter  entrega  de  kits  de

alimentos (merenda) durante o período de suspensão das aulas.

Por fim, as partes subscritoras do referido acordo extrajudicial concordaram

com a formação do título executivo judicial, estando obrigadas a levar a juízo o acordo

celebrado extrajudicialmente, com o fim de estimular a solução amigável dos conflitos e

contribuir com uma tutela jurisdicional mais célere e efetiva, motivo pelo qual se ingressa

com o presente pedido.

Ante o exposto,  requer o MINISTÉRIO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE,  nos  termos  do art.  725,  VIII,  do  Código de Processo  Civil,  a

homologação  do  TERMO  DE  ACORDO  EXTRAJUDICIAL  celebrado  entre  o

MINISTÉRIO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE, para que surta os seus efeitos jurídicos.

Nesses termos, pede deferimento.
Natal/RN, 24 de novembro de 2020.

EUDO RODRIGUES LEITE
Procurador-Geral de Justiça
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TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347, de

24 de julho de 1985, e consoante art. 515, II e III do Código de Processo Civil

que estabelece a possibilidade de autocomposigão judicial ou extrajudicial que

equivale à solução do litígio por impulso dos próprios litigantes, bem como a

possibilidade do Juiz homologar a autocomposigão extrajudicial como forma de

estimular a solução amigável dos conflitos e contribuir com uma tutela

jurisdicional mais célere e efetiva, e, ainda, a Resolução n. 118, de 01 de

dezembro de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público, de um lado o

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Pessoa jurídica de Direito Público, com

sede no Centro Administrativo do Estado, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59064-

901, neste ato representado pela Governadora do Estado do Rio Grande do

Norte, Sra. Fátima Bezerra e pelo Secretário Estadual de Educação, da Cultura,

do Esporte e do Lazer- SEEC, Getúlio Marques Ferreira, devidamente assistidos

pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Luiz Antônio Marinho da Silva, doravante

denominado COMPROMISSARIO; e, de outro lado, o MINISTÉRIO PUBLICO

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Procurador-

Geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, das 9a e 78a Promotorias de Justiça da

Comarca de Natal/RN e do Centro de Apoio Operacional as Promotorias de

Justiça de Defesa da Cidadania, representadas pelas Promotoras de Justiça,

Rebecca Monte Nunes Bezerra, Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, Thatiana

Kaline Fernandes e a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE, por intermédio do Defensor Público Geral do Estado, Marcus

Vinicius Soares Alves, doravante denominados COMPROMITENTES,

RESOLVEM CELEBRAR 0 PRESENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL -

AUTOCOMPOS100, o que fazem nos seguintes termos:
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88,
art. 127);

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público,
dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, ll e Ill);

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição autônoma, essencial
função jurisdicional e que exerce a função de orientação jurídica, promoção dos
direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos em todos os graus
(judicial e extrajudicial) de pessoas financeiramente hipossuficientes e/ou grupos
sociais vulneráveis (artigo 134, CF);

CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartado no
rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6°, CF), representa
condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da
República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos artigos 1° e 3°, da
Constituição Federal, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no
desenvolvimento nacional e na promoção do bem de todos, sem preconceitos
de origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

CONSIDERANDO que sob o ponto de vista constitucional, no Brasil, a educação
tem status de direito fundamental indisponível (art. 208, § 1°, CF), notadamente
no que tange à educação básica dirigida a crianças e adolescentes, dada a
instituição do regime constitucional de proteção integral;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 211 c/c art. 24, IX, §10, da Constituição
Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
organizar seus respectivos sistemas de ensino com base em regime de
colaboração no âmbito do qual compete à União legislar sobre normas gerais e
exercer função redistributiva e supletiva, visando à garantia de equalização de
oportunidades educacionais e do padrão mínimo de qualidade do ensino,
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, realizada, sobretudo, por meio dos serviços suplementares
indicados no art. 208, inciso VII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (Decreto 6.949/09 e Decreto Legislativo 180/08) estabelece que os
Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar ás
crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos e liberdades
fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças e que em
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todas as ações relativas as crianças com deficiência, o superior interesse da
criança recebera consideração primordial (artigo 7, 1 e 2), além de prever que
as pessoas com deficiência, para a realização do direito a educação, deverão
receber o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas
a facilitar sua efetiva educação e a adoção de medidas de apoio individualizadas
e efetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social,
de acordo com a meta de inclusão plena (artigo 24, 2, "d" e "e");

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11
de março de 2020, que a disseminação comunitária do coronavirus em todos os
continentes caracteriza pandemia e que estudos recentes demostram a eficácia
das medidas de afastamento social precoce para restringir a disseminação da
COVID-19, além da necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar
aglomerações,

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03 de fevereiro de 2020, por
meio da Portaria GM/MS n° 188/2020, declarou a situação de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavirus, tendo-se em vista que a situação atual demanda
o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos a saúde pública;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3°, I e II da Lei 13.979/2020, para
prevenção, controle e enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavirus, as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as medidas de
isolamento e quarentena;

CONSIDERANDO que, nos termos do Decreto Estadual n° 29.534, de 19 de
março de 2020, foi declarada situação de emergência em saúde pública no
estado do Rio Grande do Norte, em razão de epidemia de doença infecciosa viral
respiratória —COVID-19, causada pelo agente novo coronavirus;

CONSIDERANDO que desde o dia 18 de março de 2020 as atividades escolares
presenciais estão suspensas na rede pública estadual de ensino, nos termos do
Decreto Estadual n. 29.524, de 17 de março de 2020:

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 29.989, de 18 de setembro de
2020, suspendeu a realização de aulas presenciais, no ano de 2020, na rede
pública de ensino do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO que o sobredito ato normativo estadual confere a Secretaria
de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), em conjunto
com o Gabinete Civil da Governadora do Estado (GAC) e a Secretaria de Estado
da Saúde Pública (SESAP), ouvidos o Conselho Estadual de Educação do Rio
Grande do Norte (CEE/RN) e o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do
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Norte (CES/RN), a possibilidade de estabelecer, em situações excepcionais,
atividades presenciais em período distinto e de maneira regionalizada e
individualizada em relação a cada unidade de ensino, levando em consideração
os dados epidemiológicos de cada região e as adequações estruturais das
unidades de ensino;

CONSIDERANDO o teor do art. 2° da Lei Federal n. 14.040/2020, dispensando,
em caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância ao mínimo de 200
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do
caput e no § 10 do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei n° 9.394/1996,
desde que cumprida a carga horária minima anual estabelecida nos referidos
dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas
de ensino;

CONSIDERANDO que o referido ato normativo federal estabeleceu que
para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a
integralização da carga horária minima do ano letivo afetado pelo estado
de calamidade pública poderá ser feita no ano subsequente, inclusive por
meio da adoção de um continuum de 2 (duas) séries ou anos escolares,
observadas as diretrizes nacionais editadas pelo ONE, a BNCC e as normas dos
respectivos sistemas de ensino, como também que, a critério dos sistemas
de ensino, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública
poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais como
parte do cumprimento da carga horária minima anual, nos termos do art. 2°,
§§ 3°, 4°, 5° e 6';

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades
pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual
deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham
acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades, na forma do
art. 2°, § 50, da Lei n. 10.040/2020;

CONSIDERANDO que, na gestão do calendário escolar, prevalecem a
autonomia e a responsabilidade dos sistemas de ensino (estadual e municipais)
e das instituições de educação básica, cabendo a cada um a definição da forma
de organização, realização ou reposição de atividades escolares, observando-
se, necessariamente, a garantia do cumprimento da carga horária minima de
800 horas-aula nas escolas que oferecem educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio, mesmo que, excepcionalmente, em número de dias letivos
inferior a 200 (duzentos), conforme autorizado recentemente pela Lei Federal n.
14.040/2020;

CONSIDERANDO que o ensino à distância pode ser utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino
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fundamental e que para efeito de cumprimento das exigências curriculares do
ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências/cursos
realizados por meio de educação â distância ou educação presencial mediada
por tecnologias (art. 32 §4°,e art. 36, § 11, VI, da Lei n° 9.394/1996 —LDB);

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê
algumas possibilidades de cumprimento da carga horária minima, quais sejam:
1. Reposição presencial de carga horária, ao fim do período de emergência;
2. Realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não
por tecnologias) enquanto persistirem restrições sanitárias para presença
de estudantes nos ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias
letivos mínimos anuais/semestrais previstos no decurso do período letivo;
3. ampliação da carga horária diária com a realização de atividades
pedagógicas não presenciais concomitante ao período das aulas
presenciais, quando do retorno As atividades;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação—CNE, por meio do
Parecer CNE/CP n° 05/2020, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a
reorganização do calendário escolar, se posicionou pela possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga
horária minima anual em razão da Pandemia da COVID-19, apontando três
alternativas para o cumprimento da carga horária estabelecida na LDB, a saber:
1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de
emergência; 2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não
presenciais realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença
de estudantes nos ambientes escolares coordenado com o calendário escolar
de aulas presenciais; 3. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas
não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e
comunicação), realizadas de forma concomitante ao período das aulas
presenciais, quando do retorno As atividades;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação, no Parecer CNE/CP
n° 05/2020, de 28 de abril de 2020, estabeleceu critérios a serem observados
pelos sistemas de ensino para validade das atividades pedagógicas não
presenciais, a saber: 1. o cômputo desta carga horária apenas mediante
publicação pela instituição ou rede de ensino do planejamento das
atividades pedagógicas não presenciais indicando: a) os objetivos de
aprendizagem da BNCC relacionados ao respectivo currículo e/ou proposta
pedagógica que se pretende atingir; b) as formas de interação (mediadas ou não
por tecnologias digitais de informação e comunicação) com o estudante para
atingir tais objetivos; c) a estimativa de carga horária equivalente para o
atingimento deste objetivo de aprendizagem considerando as formas de
interação previstas; d) a forma de registro de participação dos estudantes,
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inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante
o período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou
física), relacionadas aos planejamentos de estudo encaminhados pela escola e
ás habilidades e objetivos de aprendizagem curriculares; e) as formas de
avaliação não presenciais durante situação de emergência ou presencial após o
fim da suspensão das aulas; 2. previsão de formas de garantia de
atendimento dos objetivos de aprendizagem para estudantes e/ou
instituição de ensino que tenham dificuldades de realização de atividades
pedagógicas não presenciais; 3. realização, quando possível, de processo
de formação pedagógica dos professores para utilização das
metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas
atividades remotas; e 4. realização processo de orientação aos pais e
estudantes sobre a utilização das metodologias, com mediação
tecnológica ou não, a serem empregadas nas atividades remotas;

CONSIDERANDO que o Parecer em comento, página 04, regista que "A
legislação educacional e a própria BNCC admitem diferentes formas de
organização da trajetória escolar, sem que a segmentação anual seja uma
obrigatoriedade e em caráter excepcional, é possível reordenar a trajetória
escolar reunindo em continuum o que deveria ter sido cumprido no ano
letivo de 2020 com o ano subsequente, podendo- se reordenar a
programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos e a
carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo continuo, os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior,
sendo uma espécie de "ciclo emergencial", ao abrigo do artigo 23, caput, da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ressaltando que isto não pode ser feito
para os estudantes que se encontram nos anos finais do ensino
fundamental e do ensino médio. Para esses, serão necessárias medidas
especificas relativas ao ano letivo de 2020"; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 01/2020, editada pelo Conselho
Estadual de Educação —CEE/RN, na mesma linha do Parecer CNE/CP n°
05/2020,estabelece que as instituições vinculadas ao Sistema Estadual de
Educação do RN, tendo em vista a importância da gestão do ensino e da
aprendizagem, dos espaços e dos tempos escolares, bem como a compreensão
de que as atividades escolares não se resumem ao espaço de uma sala de aula,
deverão planejar atividades voltadas para a aprendizagem e reorganizar seus
calendários escolares, nesta situação emergencial, podendo incorporar
atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidas com uso de tecnologias
diversas, (art.2°);
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CONSIDERANDO que nesse mesmo documento o Conselho Estadual de
Educação- CEE/RN aponta no art. 3° as premissas para a reorganização dos
calendários escolares, destacando que o tempo de atividade não
presencial poderá ser computado, para fins de integralização da carga
horária anual e da quantidade de dias letivos obrigatórios, desde que o
acompanhamento das atividades mantenha o controle e comprove: I. a
participação dos alunos de cada ano/série, a observância dos componentes
curriculares e as formas de acompanhamento, conforme indica o artigo 2° desta
normativa; II. número de alunos de cada ano/série e percentual mínimo de 75%
(setenta e cinco por cento) dos discentes a manter regularidade na execução
das atividades de cada componente curricular;

CONSIDERANDO que, segundo a sobredita norma expedida pelo CEE/RN, na
impossibilidade de acompanhar os alunos nesse período de suspensão de
aulas presenciais, com atividades não presenciais, a unidade escolar poderá
adotar as providências a seguir indicadas, com a execução acompanhada pela
SEEC: I. promover a reorganização do calendário escolar, a fim de garantir a
reposição integral dos conteúdos escolares; II. assegurar, quando do retorno ás
atividades presenciais, o direito ao mínimo de 800 horas anuais para o ensino
fundamental e 1000 horas para o ensino médio, nos termos do art. 24, caput,
inciso I e § 1°, bem como do art. 31, caput e inciso II, ambos da Lei n°9.394, de
20 de dezembro de 1996, conforme disciplina a Medida Provisória n° 934, de 1°
de abril de 2020; III. garantir a reposição das horas suspensas para cumprir os
respectivos projetos de tempo integral, no caso das unidades escolares que
oferecem esse regime, em um percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por
cento); IV. implementar estratégias pedagógicas melhor indicadas para a
comunidade escolar, inclusive com a possibilidade do cumprimento de um terço
das horas com atividades complementares ou não presenciais, orientadas
desde a Escola; V. acrescer, se necessário, o número de aulas/dia para
cumprimento da carga horária estabelecida pela legislação, contemplando, entre
outras estratégias, o sábado como dia letivo;

CONSIDERANDO a Resolução CEE-RN n° 04, de 21 de setembro de 2020, que
aprova o Documento Potiguar — Diretrizes para a Retomada das Atividades
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte
que dentre outras finalidades apresenta orientações normativo-pedagógicas e
de biosseguranga para elaborações de protocolos a serem adotados em todos
os Sistemas Estadual e Municipais de Ensino.

CONSIDERANDO a Portaria — SEI N° 438, de 21 de outubro de 2020, que
estabelece normas complementares ao Anexo da Portaria-SEI n° 368/2020,
quanto ás orientações de planejamento das atividades escolares referente ao
cumprimento da carga horária do Ano Letivo 2020 articulado ao Ano Letivo de
2021.
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CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação ressaltou no Parecer
n. 011/2020 que a reabertura das escolas, segundo a recente experiência
internacional, deve ser segura e consistente de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias locais e das diretrizes definidas pelos sistemas de ensino,
enfatizando a observância das seguintes diretrizes: 1) Coordenação de ações
entre os entes federados, em especial entre o governo central, Estados e
Municípios; 2) Análise criteriosa do contexto local e coordenação de ações
intersetoriais envolvendo as áreas de educação, saúde e assistência social para
a definição dos protocolos de retorno às aulas; 3) Medidas de proteção
comunidade escolar, sobretudo aos alunos, funcionários, professores e suas
famílias, a partir de uma avaliação dos benefícios e riscos associados a questões
sociais e econômicas no processo de reabertura; 4) Prioridade ao acolhimento
dos estudantes e cuidados com aspectos socioemocionais no retorno ás
atividades presenciais, considerando também os traumas emocionais que
podem afetar alunos e educadores durante a crise da pandemia; 5)
Mapeamento geral da situação local: antes da reabertura, recomenda-se ás
autoridades educacionais locais a realização de um levantamento dos efeitos da
pandemia nas comunidades escolares para identificar casos de estudantes que
sofreram perdas familiares; professores e profissionais da educação afetados
pela COVID-19; 6) Monitoramento: mapeamento das condições de acesso
dos alunos As atividades não presenciais e levantamento dos estudantes
que não tiveram acesso As atividades e, quando possível, recomenda-se
uma avaliação formativa do processo de aprendizagem durante o período de
isolamento; 7) Comunicação: o planejamento da reabertura deve ser
acompanhado por intensa comunicação com as famílias, os alunos, os
professores e profissionais de educação, explicando com clareza os critérios
adotados no retorno gradual das escolas e os cuidados com as questões de
segurança sanitária; 8) Investimento nas escolas: as autoridades locais e
gestores escolares devem assegurar os investimentos necessários em
Agua, higiene, lavatórios, máscaras etc.; 9) Cuidados específicos com a
merenda e transporte escolar; 10) Orientações claras e planejamento
organizacional adaptativo: a volta As aulas deve ser gradual, por etapas ou
níveis. Em geral, as medidas são definidas por meio de protocolos que envolvem
questões como distanciamento físico dos estudantes, cuidado com
aglomerações, escalonamento de horários de entrada e saída, reorganização do
horário de merenda, protocolos de higiene, uso de máscaras, lavagem das mãos
com frequência; proteção aos funcionários mais velhos. Intervalos e recreios
alternados, atenção ao uso dos banheiros. Recomenda-se janelas e portas
abertas na sala de aula e nos espaços coletivos de atividades; 11) Etapas e
níveis de ensino priorizados na abertura: cabe aos sistemas de ensino, redes
e ás escolas definir as prioridades das etapas e níveis de ensino priorizados no
processo gradual de retorno, bem como planejar a reorganização das turmas.
Em geral, as experiências internacionais priorizam o retorno dos alunos de
educação infantil, dos anos iniciais e do final do ensino médio no retorno ás

Num. 8065865 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: EUDO RODRIGUES LEITE - 24/11/2020 11:10:52
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112411105177200000007892592
Número do documento: 20112411105177200000007892592

Num. 64258274 - Pág. 13

Num. 10249577 - Pág. 283Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



MINISTt1110 PUBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE MICA A

RIO GRANDE DO NORTE

aulas; 12) Retorno gradual em geral, com priorização de retorno dos alunos
menores (educação infantil e anos iniciais) devido à falta de maturidade
desses alunos para atividades não presenciais e da necessidade de os pais
voltarem ao trabalho; prioridade também aos alunos de final de ciclo (9°
Ano e 3° Ano do ensino médio) que precisam concluir a etapa, assim como
aos alunos mais vulneráveis, com orientação especifica aos alunos a partir
do 5° ano, que poderão frequentar a escola em dias alternados, por
semana, complementados por atividades não presenciais; 13) Número
limitado de alunos por sala de aula; 14) Organização dos espaços físicos
para professores e funcionários das escolas; 15) Formação e capacitação
de professores e funcionários; 16) Avaliação: planejamento da avaliação
formativa e diagnóstica; revisão de critérios de promoção dos estudantes;
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo; redefinição de critérios de
reprovação; atenção às avaliações externas com foco nos conteúdos e objetivos
de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas escolas;17) Flexibilização
Curricular e Acadêmica: revisão do currículo proposto e seleção dos objetivos
ou marcos de aprendizagem essenciais previstos para o calendário escolar de
2020-2021; foco nas competências leitora e escritora, raciocínio lógico
matemático, comunicação e solução de problemas. Planejar período integral ou
carga horária maior para o ano escolar de 2020-2021; planejamento curricular
para cumprir objetivos de aprendizagem não oferecidos em 2020.

CONSIDERANDO que o referido órgão normativo federal orienta que cada
sistema de ensino, ao normatizar a reorganização dos calendários escolares
para as instituições ou redes de ensino a eles vinculados, deve considerar que
a reorganização do calendário escolar deve assegurar formas de alcance das
competências e objetivos de aprendizagem relacionados à BNCC e/ou proposta
curricular de cada sistema, rede ou instituição de ensino da educação básica ou
superior por todos os estudantes e a possibilidade de retorno gradual das
atividades com presença física dos estudantes e profissionais da educação
na unidade de ensino, seguindo orientações das autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO que o Comitê Consultivo de Especialistas da SESAP-RN para
enfrentamento da Pandemia pela COVID-19 emitiu em 10 de setembro de 2020
a Recomendação n. 017/2020 concluindo pela possibilidade de retomada das
aulas presenciais das escolas públicas e privadas, por Município e desde que o
ente municipal atenda aos critérios de retomada e as escolas estejam
preparadas segundo os protocolos de biosseguranga;

CONSIDERANDO que a retomada das atividades escolares presenciais deve
atender ãs exigências preconizadas no Protocolo Sanitário elaborado
conjuntamente pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte
e do Lazer (SEEC), pelo Gabinete Civil da Governadora do Estado (GAC) e pela
Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP), conforme preceitua o art. 4°,

Num. 8065865 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: EUDO RODRIGUES LEITE - 24/11/2020 11:10:52
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112411105177200000007892592
Número do documento: 20112411105177200000007892592

Num. 64258274 - Pág. 14

Num. 10249577 - Pág. 284Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RIO GRANDE DO NORTE
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CONSIDERANDO que cada Unidade de Ensino da rede estadual deve elaborar
seu Plano de Retomada para as atividades escolares que contemple medidas as
serem adotadas na dimensão normativa pedagógica e da biosseguranga;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação recomenda no
Parecer 011/2020 que as instituições ou redes de ensino devem destinar, ao
final da suspensão das aulas, períodos no calendário escolar para: a)
realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas
famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de
isolamento social; b) realizar uma avaliação diagn6stica de cada criança por
meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades
pedagógicas não presenciais e construir um programa de recuperação, caso
necessário, para que todas as crianças possam desenvolver, de forma plena, o
que é esperado de cada uma ao fim de seu respectivo ano letivo; c) organizar
programas de revisão de atividades realizadas antes do período de suspensão
das aulas, bem como de eventuais atividades pedagógicas realizadas de forma
não presencial; d) garantir a segurança sanitária das escolas, reorganizar o
espaço físico do ambiente escolar e oferecer orientações permanentes aos
alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os
colegas, de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias; e) garantir a
sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não presenciais,
durante o tempo de confinamento, para fins de comprovação e autorização de
composição de carga horária por meio das entidades competentes; f) garantir
critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 2020, considerando
os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas escolas e redes de
ensino, de modo a evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar.

CONSIDERANDO que na Coordenação do Calendário de 2020-2021 pontua o
Parecer acima citado é importante prever a possibilidade de antecipar o inicio do
ano letivo de 2021, para assegurar o desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem que porventura não tenham sido cumpridos no ano de 2020, de
forma a garantir as aprendizagens futuras, o pleno desenvolvimento das
competências e habilidades da BNCC e a formação integral de todos os
estudantes. Isso significa a possibilidade de ampliação dos dias letivos do
calendário escolar de 2021, tal como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e a BNCC, por meio da antecipação do inicio do
ano letivo, ampliação da carga horária diária como também pela
continuidade das atividades remotas em complementação As aulas
presenciais;
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CONSIDERANDO que cabe a cada Estado ou Município definir o calendário de
retorno das aulas, tendo em vista o ritmo e intensidade da pandemia em cada
localidade;

CONSIDERANDO que deve ser garantida a igualdade de condições para o
acesso e a permanência na educação, preconizada pelo art. 206, I da
Constituição da República e pelo art. 3°, I da LDB, diante da possibilidade de
oferta do ensino não presencial como alternativa para o cumprimento do
calendário letivo, sendo preciso que os responsáveis pelas escolas da rede
pública considerem que o acesso limitado de algumas famílias e estudantes a
plataformas de aprendizagem ou a tecnologias digitais pode dificultar ou
impossibilitar o acesso ao material ou ãs aulas virtuais disponibilizadas pela
escola;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade competente realizar todos os
procedimentos que se encontrem ao seu alcance para viabilizar o cumprimento
de todo o arcabouço constitucional e legal em vigor;

CONSIDERANDO as várias disposições legais, dentre elas, o art. 515, II e Ill, do
CPC, que conferem legitimidade ao Ministério Público e ã Defensoria Pública
para a construção de soluções autocompositivas;

CONSIDERANDO ser função institucional da Defensoria Pública promover,
prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre
as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação,
arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos (art.
2° da Lei Complementar n. 80/94);

CONSIDERANDO que a conciliação é recomendada para controvérsias ou
conflitos que envolvam direitos ou interesses nas áreas de atuação do Ministério
Público como órgão interveniente e nos quais sejam necessárias intervenções
propondo soluções para a resolução das controvérsias ou dos conflitos, nos
termos do art. 11 da Resolução n. 118 do CNMP;

CONSIDERANDO que a não retomada das aulas presenciais para os alunos da
rede estadual de ensino neste ano letivo intensifica o distanciamento das
crianças e adolescentes das Unidades Escolares, o que fragiliza o vinculo entre
aluno e Escola;

CONSIDERANDO que o distanciamento dos alunos dos ambientes escolares
ocasiona a perda de motivação das crianças e adolescentes com seu
aprendizado, dificuldade de acesso ao aprendizado para o aluno com
deficiência, como também menor engajamento nas atividades pedagógicas
ofertadas de forma remota, além do aumento de crianças e adolescente em
situação de trabalho infantil, violência doméstica e gravidez na adolescência;
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CONSIDERANDO que os estudos científicos apontam que a interrupção
prolongada dos estudos pode causar uma perda dos conhecimentos e
habilidades adquiridas, merecendo destaque o artigo de Alexandre Schneider
(Folha de São Paulo, 13 de junho de 2020), mencionado no Parecer 11/2020 do
CNE, que cita três estudos importantes sobre o impacto da epidemia da COVID-
19 no desempenho dos 55 (cinquenta e cinco) milhões de estudantes
americanos. 0 primeiro deles, do Annenberg Institute da Universidade de Brown,
indica que os estudantes norte-americanos devem voltar às escolas em
setembro com uma perda de aprendizagem da ordem de 30% (trinta por cento)
em leitura e de 50% (cinquenta por cento) em matemática. 0 segundo, da
Universidade de Harvard, avaliou o efeito do uso de um software de
matemática antes e depois da pandemia com 800 (oitocentos) mil alunos. De
janeiro a abril, o desempenho dos estudantes de baixa renda caiu 50%
(cinquenta por cento), enquanto os de estudantes que vivem em comunidades
de renda mais alta não tiveram alteração de desempenho. Já em junho, a queda
foi de 78% (setenta e oito por cento) para os de baixa renda. 0 terceiro, da
consultoria McKinsey, estimou, em média, a perda de sete meses no
aprendizado para estudantes brancos, e de dez para negros e latinos;

CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas medidas que possam ser
de fato exequíveis pelo Poder Público Estadual, diante do atual panorama
organizacional, orçamentário e financeiro do Estado do RN e ainda que possam
dar respostas educacionais eficazes para proteger os direitos de aprendizagem
dos alunos da rede estadual de ensino e mitiguem os impactos da pandemia, de
forma a garantir a continuidade do processo de aprendizagem e a
implementação do calendário escolar de 2020-2021 e de reduzir as
desigualdades sociais;

CONSIDERANDO pesquisa da Undimel- e vários parceiros aplicou questionários
em 3.978 (três mil novecentos e setenta e oito) redes municipais com o objetivo
de subsidiar protocolos de volta às aulas nos municípios. Os respondentes
representam 70% (setenta por cento) do total de matriculas das redes municipais
do pais. Os resultados revelam o seguinte quadro: - 83% (oitenta e três por
cento) dos alunos das redes públicas vivem em famílias vulneráveis com
renda per capita de até 1 (um) salário-mínimo e 79% (setenta e nove por
cento) dos alunos das redes públicas tem acesso à internet, mas 46%
(quarenta e seis por cento) acessam apenas por celular e 2/3 dos alunos
não têm computador;

1 Undime, Itaii Social, Unicef, Plano CDE e Cieb. Desafios das Secretarias Municipais de Educação, maio
de 2020.
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CONSIDERANDO que a grande maioria dos alunos da rede pública de ensino
estão inseridos em contexto sociofamiliar vulnerável, sendo a escola um espaço
de cuidado e proteção, o que ratifica a urgência de retornarem em menor tempo
possível e de forma segura a convivência escolar;

CONSIDERANDO que a Escola não é um equipamento s6 de aprendizagem,
mas faz parte da rede de apoio protetiva as crianças e adolescentes, de modo
que o fechamento, sobretudo em sendo este prolongado, oferece riscos
substanciais, não apenas cognitivos, mas emocionais e físicos;

CONSIDERANDO que a escola é responsável por grande parte das interações
sociais do segmento infantojuvenil, de modo que com o isolamento persistente
houve um agravamento de 83% dos problemas psiquiátricos pré-existentes,
além de 30% de aumento, em crianças antes saudáveis, de um conjunto de
sintomas psíquicos, como depressão e ansiedade2;

CONSIDERANDO que nas reuniões realizadas nos dias 15/09/2020 e
16/10/2020 na sede da Secretaria Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte
e do Lazer -SEEC, foi noticiado pelos Representantes dessa Secretaria que as
Escolas da rede estadual não apresentam no momenta estrutura física
adequada para garantir a retomada segura das aulas presenciais, necessitando
de melhorias prediais para cumprir as exigências de biosseguranga
contempladas no Documento Diretrizes para a Retomada das Atividades
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do
Norte;

CONSIDERANDO que também foi informado nas referidas reuniões que
estavam em curso os procedimentos administrativos licitatórios para aquisição
do quantitativo de insumos sanitários para atender todas as escolas da rede
estadual de ensino com vistas a retomada das aulas presenciais dentro dos
critérios sanitários exigidos;

CONSIDERANDO que a Secretaria Estadual de Educação, da Cultura, do
Esporte e do Lazer - SEEC esclareceu nas referidas reuniões que neste instante
não há como ofertar de forma concomitante atividades escolares presenciais e
remotas a todos os estudantes da rede estadual de ensino, haja vista que em
levantamento preliminar número expressivo de professores integram o grupo de
risco e não ha recurso financeiro disponível no momento para incrementar esses
recursos humanos mediante contratação temporária de professor;

CONSIDERANDO que outro óbice para retomada das aulas presenciais na rede
estadual de ensino neste ano letivo, conforme externado pela Secretaria

2 Dados mencionados na Folha de São Paulo, edição 15/09/2020, coluna Lauro Mattos
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Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC consiste na
suspensão das aulas presenciais nas redes municipais de ensino, já que na
maioria dos Municípios os alunos da rede pública estadual utilizam o transporte
escolar ofertado pelos entes municipais, de modo que dependem da retomada
do transporte escolar municipal para terem acesso as escolas;

CONSIDERANDO, por fim, que incumbe ao Ministério Público Estadual e a
Defensoria Pública Estadual zelarem pelo efetivo respeito aos direitos e
garantias legais assegurados As crianças e adolescentes, promovendo as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos do disposto na
Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente;

RESOLVEM firmar, nos termos do artigo 515, incisos ll e Ill, do CPC, o presente
Termo de Acordo Extrajudicial (autocomposição), com as seguintes
cláusulas:

Cláusula primeira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a ampliar,

a partir do dia 14 de outubro de 2020 e até o final deste ano letivo, a oferta de

atividades pedagógicas não presenciais em todos os Municípios, dentre elas, as

atividades relacionadas em documento anexo (Anexo l), de todos os

componentes curriculares dos níveis/séries do ensino fundamental anos iniciais

e finais e do ensino médio da educação básica para todos os alunos matriculados

da rede estadual de ensino;

Parágrafo Primeiro: A oferta de aulas televisionadas com disponibilização de

intérprete de Libras deve contemplar os Municípios do Estado listados em

documento anexo (Anexo II), os quais dispõem de condições técnicas para

alcance dos sinais de transmissão das redes de televisão, abrangendo todos os

componentes curriculares dos níveis/séries do ensino fundamental anos iniciais

e finais e do ensino médio da educação básica para todos os alunos matriculados

da rede estadual de ensino,

Parágrafo Segundo: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

orientar e acompanhar a realização do planejamento dessa atividade

pedagógica por meio televisivo em conformidade com a Portaria SEI N° 438, de

21 de outubro de 2020, que estabelece orientações de planejamento das

atividades escolares, cumprimento e registro de carga horária do Ano Letivo
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2020, articulado ao Ano Letivo de 2021 e organização curricular, através da

expedição de nota orientadora até o dia 20 de novembro de 2020, indicando

orientações como sera o aproveitamento da oferta dessa atividade escolar não

presencial televisionada com as outras já ofertadas considerando a proposta

pedagógica e o plano de atividades não presenciais de cada escola da rede

estadual de ensino, e, ainda, as exigências de aprendizagens definidas nos

documentos vigentes para o ensino fundamental, para o ensino médio e as

especificidades das modalidades da educação, da educação de jovens e adultos

e da educação especial.

Parágrafo Terceiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a dar

ampla divulgação junto aos pais e estudantes da rede estadual de ensino dos

dias e horários e dos conteúdos curriculares que serão ministrados pelo canal

de televisão, como também dar o devido suporte pedagógico para utilização

dessa metodologia com mediação tecnológica por parte dos alunos e pais;

Parágrafo Quarto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a realizar

o trabalho de busca ativa para os casos dos estudantes que não tenham

participado das atividades escolares não presenciais ofertadas pelas Escolas da

rede estadual de ensino durante todo o período de suspensão das atividades

pedagógicas presenciais;

Cláusula Segunda: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a ofertar,

no ano de 2021, a partir de 01 de fevereiro de 2021 atividade pedagógica não

presencial consistente em aulas televisionadas, como também outras atividades

mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação de modo

acessível, de todos os componentes curriculares dos níveis/séries do ensino

fundamental anos iniciais e finais e do ensino médio, considerando as

especificidades das modalidades da educação de jovens e adultos, do campo e

da educação especial, de forma concomitante ao período das aulas presenciais,

quando do retorno as atividades, de modo a garantir o cumprimento da carga

horária obrigatória dos anos letivos de 2020 e 2021;
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Parágrafo Onico: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a expedir

notas técnicas orientativas as DIRECs e Escolas no cumprimento da Portaria

SEI N° 438, de 21 de outubro de 2020, a primeira até 20/11/2020, com relevante

empenho nas seguintes ações: a) planejamento das atividades escolares

referentes ao cumprimento da carga horária do Ano Letivo 2020, articulado ao

Ano Letivo de 2021; b) organização curricular, incluindo orientações para

avaliação e conclusão da escolaridade de estudantes matriculados nos últimos

anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, incluindo a modalidade de

jovens e adultos, que concluirão os estudos no referido período; c) orientações

para o replanejamento curricular com a organização de ciclos de aprendizagens

considerando as aprendizagens definidas nos documentos vigentes para o

ensino fundamental, para o ensino médio e as especificidades das modalidades

do campo, da educação de jovens e adultos e da educação inclusiva definidos

em protocolos a serem publicados pelo Comitê Setorial da SEEC-RN, seguindo

as determinações do Documento Potiguar, aprovado pela Resolução CEE-RN

n° 04/2020, de 21 de setembro de 2020; d) articulação dos objetivos de

aprendizagem em ciclos estabelecidos em continuidade entre 2020 e 2021,

levando em consideração os objetivos de aprendizagem não cumpridos no ano

anterior, a flexibilização e interdisciplinaridade entre as areas de conhecimento,

a diversidade de canais de comunicação, materiais e recursos pedagógicos e as

estratégias que assegurem a aprendizagem de todos os estudantes.

Cláusula Terceira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a, no

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do repasse do

recurso federal do Programa PPDE/Emergencial para os Caixas Escolares das

Escolas da rede estadual, ofertar aos alunos do 9° ano do ensino fundamental e

aos alunos do 3° ano do ensino médio da rede estadual de ensino

acompanhamento presencial pedagógico mediante o estabelecimento de

calendário de atendimento com os respectivos gestores e professores das

Escolas, garantindo a observância do protocolo sanitário estabelecido no
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Decreto Estadual n. 29.989/2020;

Parágrafo Primeiro: A oferta do acompanhamento presencial pedagógico

poderá ser antecipada, caso as Escolas da rede estadual apresentem as devidas

condições sanitárias.

Parágrafo Segundo: 0 acompanhamento pedagógico presencial e

individualizado previsto no caput desta Cláusula será ofertado até o final do ano

de 2020;

Parágrafo Terceiro: Em sintonia com o parágrafo primeiro do Artigo 6°, da

Portaria SEI N° 438, de 21 de outubro de 2020, essas atividades presenciais têm

como objetivo organizar orientações de estudo e de recuperação necessárias

dos objetivos de conhecimento, das habilidades e da participação dos

estudantes nos últimos anos dos ensinos fundamental e médio, que irão

submeter-se a avaliações para certificado de conclusão, em processos

avaliativos realizado com atividades presenciais ou mediadas por tecnologias

digitais.

Parágrafo Quarto: Conforme o parágrafo segundo do Artigo 6°, da referida

Portaria as atividades presenciais podem ser desenvolvidas em encontros de

curta duração, individuais, em duplas, ou com outras formatações,

proporcionando acolhimento e atividades diversificadas, como orientação de

estudos, esclarecimento de dúvidas, monitorias e complementações de

atividades não presenciais, em horários planejados antecipadamente, de forma

virtual ou presencial, incentivando a autonomia e o protagonismo dos

estudantes, e oportunizando aos estudantes que não têm acesso As aulas

remotas outras formas de avançarem em suas aprendizagens, devendo para

tanto ser mantida a segurança sanitária.

Cláusula Quarta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a até, 20

de janeiro de 2021, realizar as reformas/adaptações na estrutura predial das

escolas da rede estadual de ensino necessárias ao cumprimento das exigências
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contidas no protocolo sanitário estabelecido pelo Decreto Estadual n.

29.989/2020 e/ou Documento Potiguar: Diretrizes para retomada das atividades

escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte;

Parágrafo único: Para cobrir as despesas decorrentes desta cláusula serão

utilizados os recursos da fonte 0.1.92.000000, que são destinados às ações de

enfrentamento â Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros.

Cláusula Quinta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a até 30 de

novembro de 2020, concluir todos os processos licitatórios em trâmite com a

devida formalização dos respectivos contratos administrativos que tenham por

objeto a aquisição de recursos e insumos para a segurança sanitária da

comunidade escolar (álcool em gel, máscaras, dispensadores, face shilder,

termômetro, dentre outros) para prevenção, segurança e higienização para a

Covid-19, como também para a devida demarcação e sinalização dos espaços

das escolas;

Parágrafo Primeiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

autorizar o processamento e empenho das despesas decorrentes dos processos

licitatórios previstos no caput desta Cláusula, desde que iniciadas ainda em

2020, conforme dispõe o art. 15, do Decreto Estadual n° 30.136, de 13 de

novembro de 2020.

Parágafo Segundo: As despesas, que porventura iniciem em janeiro de 2021,

serão cobertas por crédito orçamentário decorrente de superávit financeiro da

fonte 0.1.92.000000, obedecendo aos princípios da anualidade do orçamento e

da competência da despesa.

Cláusula Sexta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a concluir

até 18 de dezembro de 2020, o diagnóstico da comunidade escolar, verificando

aspectos emocionais e de saúde, incluindo os seguintes itens quanto a

professores, alunos, funcionários e seus familiares: quais foram diagnosticados
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com COVID-19 e/ou (se) tiveram contato com pessoas infectadas? quais

possuem alguma condição de saúde que os insira em grupo de risco ou coabitam

com alguém que pertença a grupo de risco? quais sofreram alguma perda de

familiar ou de amigos por conta da COVID-19?;

Cláusula Sétima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a concluir

até 30 de novembro de 2020, o levantamento do número de professores e

servidores que integram o grupo de risco;

Cláusula Oitava: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a deflagrar

e concluir até o dia 25/01/2020, a contratação temporária de professores e

profissionais de apoio/acompanhante especializado em número correspondente

às respectivas necessidades de substituição decorrente da impossibilidade de

trabalho presencial desses funcionários por integrarem grupo de risco;

Cláusula Nona: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a inserir na

Portaria n. 438/2020 o prazo de até 28/12/2020 para as escolas da rede estadual

apresentarem Relatório Situacional Parcial quantitativo e qualitativo das

atividades não presenciais ofertadas até 18/12/2020 para fins de comprovação

do percentual de 75% da carga horária obrigatória minima de 800 horas

correspondentes ao ano letivo de 2020;

Parágrafo Primeiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se ainda a

inserir na Portaria n. 438/2020 o prazo de até 30/03/2020 para as escolas da

rede estadual apresentarem Relatório Situacional Final das atividades não

presenciais ofertadas até 12/03/2020, para fins de comprovação do percentual

de 100% da carga horária obrigatória minima de 800 horas correspondentes ao

ano letivo de 2020;

Parágrafo Segundo: Os Relatórios Parcial e Final do Plano de Atividades

deverão conter os registros realizados pelos professores de cada componente

curricular, sob a supervisão do coordenador pedagógico e da equipe gestora,
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relativo ao conjunto das atividades e da carga horária desenvolvida pela escola

e deve ser homologado pelo Conselho Escolar.

Cláusula Décima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a planejar

com as DIRECs a Jornada Pedagógica 2021 estabelecendo como eixo central a

elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico, organizando desse modo, o

planejamento das escolas para 2021.

Cláusula Décima Primeira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

a até o dia 13 de novembro de 2020, normatizar a reorganização do calendário

escolar de 2020, especificando quais as alternativas que serão adotadas para o

cumprimento da carga horária minima do ano letivo de 2020, contemplando o

registro e consolidação de atividades presenciais e não presenciais

desenvolvidas em projetos interdisciplinares organizados pelas equipes

pedagógicas e docentes das unidades escolares, correspondendo ao mínimo de

02 horas-aulas não presenciais no contraturno escolar ou em horários

alternativos, como por exemplo, sábados, e 04 horas-aulas presenciais diárias,

ou seja, a reposição da carga horária anual do ano letivo de 2020, sera articulada

ao ano letivo de 2021 com a efetivação do ensino híbrido, associando atividades

presenciais e não presenciais com continuidade das aulas remotas em

complementação as aulas presenciais; reordenação da trajetória escolar,

reunindo em continuum dois anos ou séries consecutivas, para o cumprimento

dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, relativos a este ano letivo

afetado pela pandemia e ao ano letivo subsequente;

Parágrafo Único: A reorganização do calendário escolar de 2020 deverá

contemplar período para revisão dos objetos de conhecimento e das habilidades

desenvolvidas de forma não presencial.

Cláusula Décima Segunda: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

a retomar as atividades escolares presenciais no ano de 2021 em 01 de
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fevereiro de 2021, em todas as Escolas integrantes da rede estadual de ensino,

não cumprindo esse prazo apenas e tão somente na hipótese de não ser

recomendada a retomada das atividades escolares presenciais nesse período

pelas autoridades sanitárias do Estado e mediante prévia apresentação de

parecer técnico descritivo da situação epidemiológica, quando deverá ser

rediscutida entre os presentes acordantes a data para o retorno;

Parágrafo Primeiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte, caso o cenário

epidemiológico ainda exija a retomada gradual das atividades escolares

presenciais, compromete-se a retomar essa atividade primeiramente na etapa

de ensino médio e profissionalizante e vencida essa etapa anterior sem

agravamento das condições de saúde, a retomada em seguida das atividades

dos anos finais do ensino fundamental (6° e 9° ano) e sucessivamente dos anos

iniciais do ensino fundamental, estabelecendo o sistema de rodízio entre as

turmas, caso o número de alunos aptos e interessados a retomar as atividades

presenciais assim exija, de acordo com o que preconiza o item 4.3 do Documento

Potiguar Diretrizes para a Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas

Estadual e Municipais do Rio Grande do Norte;

Parágrafo Segundo: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

atender todas as condições sanitárias e pedagógicas para a retomada das aulas

presenciais nas Escolas previstas no caput desta Cláusula;

Parágrafo Terceiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

garantir o direito de escolha as famílias dos alunos das escolas previstas no

caput desta Cláusula pela continuidade das atividades não presenciais nos

domicílios;

Parágrafo Quarto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a garantir

que caso as famílias ou os alunos com deficiência optem pelas atividades

escolares presenciais serão eles atendidos de forma preferencial, inclusive, de

forma continuada, independentemente de eventual sistema de rodízio;

Parágrafo Quinto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a
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organizar e estruturar o serviço de transporte escolar para a utilização segura e

dentro dos padrões sanitários estabelecidos por parte dos alunos das Escolas

previstas no caput desta Cláusula;

Parágrafo Sexto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a realizar

trabalho de busca ativa para os casos dos estudantes que não retornaram ás

atividades escolares presenciais ou estiverem em situação de evasão escolar

nas escolas localizadas nos Municípios previstos no caput desta Cláusula;

Cláusula Décima Terceira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se,

a partir da data da assinatura do presente termo, orientar e acompanhar todas

as Escolas da rede estadual de ensino na elaboração de seus protocolos de

retomada de aula definidos na Resolução CEI-RN n° 04/2020, que aprova o

Documento Potiguar — Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos

Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN.

Parágrafo 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a expedir

nota orientativa/técnica até 20/11/2020 disciplinando os fluxos e prazos para

apresentação por parte das Escolas Estaduais dos protocolos de retomada de

aula definidos na Resolução CEI-RN n° 04/2020, que aprova o Documento

Potiguar — Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas

Estadual e Municipais de Ensino do RN.

Cláusula Décima Quarta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

que, até 20 de janeiro de 2021, todas as Escolas da rede estadual estarão com

estrutura predial adequada para a retomada das aulas presenciais dentro dos

critérios sanitários exigidos nos Protocolos elaborados pela SEEC e SESAP,

como também, dispondo de todos os insumos/materiais e equipamentos de

segurança sanitária da comunidade escolar e, ainda, organizada fisicamente

com as devidas sinalizações com faixas e cartazes sobre a utilização dos

espaços comuns e processos de higienização;
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Cláusula Décima Quinta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

apresentar o protocolo de retomada das aulas de todas as escolas da rede

estadual as respectivas comunidades escolares para devido conhecimento até

o dia 20 de janeiro de 2021;

Cláusula Décima Sexta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a,

a partir do dia 11/01/2020, oferecer a aplicação de testes para professores,

servidores e colaboradores das Escolas que tenham apresentado sintomas

indicativos da doença Covid-19 ou que coabitem com pessoas que tiveram a

doença nos últimos 14 (quatorze) dias;

Cláusula Décima Sétima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

nos primeiros quinze dias, a contar da data da retomada das aulas presenciais

nas escolas da rede estadual de ensino, a realizar o acolhimento emocional dos

alunos e professores, mediante a oferta de atividades que fortaleçam o vinculo

socioafetivo e tornem a ambiência escolar favorável a uma relação dialógica

entre estudantes e professores, e, ainda, garantir apoio psicológico;

Cláusula Décima Oitiva: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se,

após o retorno das atividades escolares presenciais, ofertar atividades

pedagógicas voltadas a revisão dos objetos de conhecimento e das habilidades

desenvolvidas de forma não presencial;

Cláusula Décima Nona: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se,

após 60 (sessenta) dias da data do inicio do retorno das aulas presenciais no

ano de 2021 a) realizar avaliação formativa junto a cada aluno da rede estadual

de ensino para identificar quais as competências e habilidades foram

desenvolvidas durante o período de isolamento, como os alunos lidaram com as

atividades não presenciais e quais as dificuldades encontradas nesse período;
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b) realizar avaliação diagnóstica junto a cada aluno da rede estadual de ensino

para identificar quais os conteúdos que foram abordados de forma remota que

foram compreendidos ou não, a qual deve ser alinhada aos objetivos da BNCC,

as competências e habilidades previstas nas Orientações Curriculares do Estado

e no plano curricular das escolas;

Cláusula Vigésima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se, após

diagnosticadas as lacunas de aprendizado dos alunos da rede estadual de

ensino durante o período de suspensão das atividades presenciais, ofertar

durante todo o ano letivo de 2021, para os alunos que apresentarem defasagens

de aprendizado, programas intensivos de recuperação de aprendizagem

baseados nas avaliações diagnosticas,

Parágrafo Único: Os programas intensivos de recuperação de aprendizagem

serão ofertados pelo Estado do Rio Grande do Norte da seguinte forma: a)

formação de turmas pequenas, de modo que os professores tenham maior

facilidade em customizar às atividades de acordo com as necessidades

individuais de cada aluno; b) momentos específicos formados por turmas de

alunos com níveis de aprendizado semelhantes; c) material especifico e

diversificado, como jogos educativos, plataformas e tecnologias digitais e de

comunicação e informação; d) por professores específicos com formação

especializada e experiência profissional que possibilite interpretar os resultados

das avaliações diagn6sticas e propor soluções pedagógicas efetivas aos alunos;

e) contemplando os alunos com deficiência;

Cláusula Vigésima Primeira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-

se a, a partir da data do inicio das atividades escolares presenciais no ano de

2021 realizar trabalho de busca ativa para os casos dos estudantes que não

retornaram às atividades escolares presenciais ou estiverem em situação de

evasão escolar nas escolas da rede estadual de ensino;
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Cláusula Vigésima Segunda: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-

se a, a partir de 17 de novembro de 2020, retomar o trabalho presencial

administrativo e pedagógico nas Escolas da rede estadual de ensino,

observando as exigências previstas no Decreto Estadual n. 29.886/2020 e

Portaria Conjunta n. 03/2020-SESAP/SEAD, de 07 de Agosto de 2020;

Parágrafo Único: A partir desta data todas as Escolas da rede estadual estarão

abertas com horário de funcionamento no mínimo das 08h às 14h.

Cláusula Vigésima Terceira: Quando do retorno das aulas presenciais, ou seja,

a partir de 01/02/2020, o Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

providenciar o aditamento dos contratos de transporte escolar vigentes para

ampliar a disponibilização deste nos horários de contraturno, feriados e sábados

necessários para cumprimento da carga horária do calendário reorganizado ou

para integralização dos anos letivos continuum, sem prejuízo da participação dos

alunos que necessitam do transporte

escolar;

Cláusula Vigésima Quarta: Durante o período de suspensão das aulas

presenciais, o Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a manter, de

forma universal e em substituição à merenda escolar, a distribuição dos kits de

alimentos às famílias de alunos da rede estadual de ensino;

Parágrafo Único: 0 Estado do Rio Grande de Norte compromete-se até a

retomada das aulas presenciais no dia 01/02/2020 entregar, além dos que já

foram ofertados, dois kits alimentares, o primeiro a ser entregue até no máximo

30/11/2020 e o segundo até no máximo 31/12/2020.

Cláusula Vigésima Quinta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

a, a partir de 10 de novembro de 2020, disponibilizar para os alunos em situação

de vulnerabilidade social, com deficiência, ou sem acesso à internet, televisão

ou telefone, mediante agendamento de datas para entrega e/ou entrega em
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residência, os conteúdos impressos, apostilas e/ou livros ou materiais

pedagógicos complementares com a devida acessibilidade.

Parágrafo Único: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a, a partir
de 10 de novembro de 2020, a disponibilizar para os alunos com deficiência, por

meio da atuação dos professores titulares e dos profissionais responsáveis pelo

atendimento educacional especializado, conteúdos e materiais adaptados para

atender às diferentes necessidades de cada aluno;

As Partes subscritoras do presente acordo extrajudicial concordam com a

formação do titulo executivo judicial, estando obrigadas levar a iuizo o

acordo celebrado extrajudicialmente, com o fim de estimular a solução

amigável dos conflitos e contribuir com uma tutela jurisdicional mais célere

e efetiva. 

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo de acordo,

autocomposigão, em 05 (cinco) vias, originais e idênticas, todas rubricadas e

assinadas ao final.

Natal/RN, 23 ovembro de 2020.

ezer

overnadora do Estado do Grande do Norte

Luiz An4to M

Procurador-Geral do Es

o Silva

stado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
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Eudo R gue

Procurador eral de ustiga

Isabelita Garcia omes Neto Rosas

78a Promotor de Justiça de Natal

Thatiana Kaline Fernandes

Coordenadora do CAOP Cidadania

Rebecca Mon Nunes Bezerra

9a Promotora de Justiça de Natal

Marcus es Aves

Defensor Público-Geral do Estado

.NI LA PAFIA I CBIOS

Cláudia Carvalho Queiroz

Defensora Pública do Estado

Coordenadora do Núcleo de Tutelas Coletivas DPE/RN
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Seguem, em anexos, petição e novo TAE com correções de datas que estavam equivocadas no primeiro.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JURÍDICA JUDICIAL

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, n. 97, Candelária, Natal/RN. CEP 59.065-555
Tele/fax: (84) 99972-3567. E-mail: cjud@mprn.mp.br 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, AMÍLCAR MAIA:

Pedido de Homologação Judicial de Acordo Extrajudicial
Processo nº 0810395-88.2020.8.20.0000

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por

intermédio de seu Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, vem,

respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  solicitar a  juntada  de  novo  Termo  de

Acordo Extrajudicial (em anexo), uma vez que o primeiro termo estava com alguns

equívocos relacionados as datas previstas, fazendo-se a correção da seguinte forma:

a) Cláusula Oitava que constava 25/01/2020 passando a constar 25/01/2021; b) Parágrafo

Primeiro da Cláusula Nona que constava 30/03/2020 passando a constar 30/03/2021 e

que constava 12/03/2020 passando a constar 12/03/2021; c) Cláusula Décima Sexta que

constava11/01/2020 passando a constar 11/01/2021; d) Cláusula Vigésima Terceira que

constava 01/02/2020 passando a constar 01/02/2021; e e) Parágrafo Único da Cláusula

Vigésima Quarta que constava 01/02/2020 passando a constar 01/02/2021.

Ante  o  exposto,  requer o  MINISTÉRIO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  nos termos do art.  725,  VIII,  do Código de

Processo Civil, a homologação do TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL celebrado

entre  o  MINISTÉRIO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO

NORTE, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, para que surta os seus efeitos jurídicos.

Nesses termos, pede deferimento.

Natal/RN, 25 de novembro de 2020.

EUDO RODRIGUES LEITE
Procurador-Geral de Justiça
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TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

JWSTILA PAIA I

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, § 6°, da Lei n° 7.347, de

24 de julho de 1985, e consoante art. 515, ll e Ill do Código de Processo Civil

que estabelece a possibilidade de autocomposigão judicial ou extrajudicial que

equivale à solução do litígio por impulso dos próprios litigantes, bem como a

possibilidade do Juiz homologar a autocomposigão extrajudicial como forma de

estimular a solução amigável dos conflitos e contribuir com uma tutela

jurisdicional mais célere e efetiva, e, ainda, a Resolução n. 118, de 01 de

dezembro de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público, de um lado o

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Pessoa jurídica de Direito Público, com

sede no Centro Administrativo do Estado, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59064-

901, neste ato representado pela Governadora do Estado do Rio Grande do

Norte, Sr'. Fátima Bezerra e pelo Secretário Estadual de Educação, da Cultura,

do Esporte e do Lazer- SEEC, Getúlio Marques Ferreira, devidamente assistidos

pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Luiz Antônio Marinho da Silva, doravante

denominado COMPROMISSARIO; e, de outro lado, o MINISTÉRIO PUBLICO

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio do Procurador-

Geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, das 9a e 78 Promotorias de Justiça da

Comarca de Natal/RN e do Centro de Apoio Operacional as Promotorias de

Justiça de Defesa da Cidadania, representadas pelas Promotoras de Justiça,

Rebecca Monte Nunes Bezerra, Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, Thatiana

Kaline Fernandes e a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE, por intermédio do Defensor Público Geral do Estado, Marcus

Vinicius Soares Alves, doravante denominados COMPROMITENTES,

RESOLVEM CELEBRAR 0 PRESENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL -

AUTOCOMPOSIÇÃO, o que fazem nos seguintes termos:
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88,
art. 127);

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público,
dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição autônoma, essencial
função jurisdicional e que exerce a função de orientação jurídica, promoção dos
direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos em todos os graus
(judicial e extrajudicial) de pessoas financeiramente hipossuficientes e/ou grupos
sociais vulneráveis (artigo 134, CF);

CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartado no
rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6°, CF), representa
condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da
República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos artigos 1° e 3°, da
Constituição Federal, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, baseada no
desenvolvimento nacional e na promoção do bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

CONSIDERANDO que sob o ponto de vista constitucional, no Brasil, a educação
tem status de direito fundamental indisponível (art. 208, § 1°, CF), notadamente
no que tange à educação básica dirigida a crianças e adolescentes, dada a
instituição do regime constitucional de proteção integral;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 211 c/c art. 24, IX, §10, da Constituição
Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
organizar seus respectivos sistemas de ensino com base em regime de
colaboração no âmbito do qual compete à União legislar sobre normas gerais e
exercer função redistributiva e supletiva, visando à garantia de equalização de
oportunidades educacionais e do padrão minima de qualidade do ensino,
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, realizada, sobretudo, por meio dos serviços suplementares
indicados no art. 208, inciso VII, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (Decreto 6.949/09 e Decreto Legislativo 180/08) estabelece que os
Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às
crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos e liberdades
fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças e que em
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todas as ações relativas as crianças com deficiência, o superior interesse da
criança recebera consideração primordial (artigo 7, 1 e 2), além de prever que
as pessoas com deficiência, para a realização do direito a educação, deverão
receber o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas
a facilitar sua efetiva educação e a adoção de medidas de apoio individualizadas
e efetivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social,
de acordo com a meta de inclusão plena (artigo 24, 2, "d" e "e");

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11
de março de 2020, que a disseminação comunitária do coronavirus em todos os
continentes caracteriza pandemia e que estudos recentes demostram a eficácia
das medidas de afastamento social precoce para restringir a disseminação da
COVID-19, além da necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar
aglomerações;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03 de fevereiro de 2020, por
meio da Portaria GM/MS n° 188/2020, declarou a situação de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavirus, tendo-se em vista que a situação atual demanda
o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 30, I e II da Lei 13.979/2020, para
prevenção, controle e enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavirus, as autoridades poderão
adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as medidas de
isolamento e quarentena;

CONSIDERANDO que, nos termos do Decreto Estadual n° 29.534, de 19 de
março de 2020, foi declarada situação de emergência em saúde pública no
estado do Rio Grande do Norte, em razão de epidemia de doença infecciosa viral
respiratória —COVID-19, causada pelo agente novo coronavirus;

CONSIDERANDO que desde o dia 18 de março de 2020 as atividades escolares
presenciais estão suspensas na rede pública estadual de ensino, nos termos do
Decreto Estadual n. 29.524, de 17 de março de 2020:

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 29.989, de 18 de setembro de
2020, suspendeu a realização de aulas presenciais, no ano de 2020, na rede
pública de ensino do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO que o sobredito ato normativo estadual confere a Secretaria
de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), em conjunto
com o Gabinete Civil da Governadora do Estado (GAC) e a Secretaria de Estado
da Saúde Pública (SESAP), ouvidos o Conselho Estadual de Educação do Rio
Grande do Norte (CEE/RN) e o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do

Num. 8077421 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: EUDO RODRIGUES LEITE - 25/11/2020 12:44:14
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512441364200000007903269
Número do documento: 20112512441364200000007903269

Num. 64258275 - Pág. 2

Num. 10249577 - Pág. 307Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



MP! !4
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ii pt
.... 'i•

...‘ me

.... w

.141W,A P A

RIO GRANDE DO NORTE

Norte (CES/RN), a possibilidade de estabelecer, em situações excepcionais,
atividades presenciais em período distinto e de maneira regionalizada e
individualizada em relação a cada unidade de ensino, levando em consideração
os dados epidemiológicos de cada região e as adequações estruturais das
unidades de ensino;

CONSIDERANDO o teor do art. 2° da Lei Federal n. 14.040/2020, dispensando,
em caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância ao mínimo de 200
(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do
caput e no § 1° do art. 24 e no inciso II do caput do art. 31 da Lei n°9.394/1996,
desde que cumprida a carga horária minima anual estabelecida nos referidos
dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas
de ensino;

CONSIDERANDO que o referido ato normativo federal estabeleceu que
para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a
integralização da carga horária minima do ano letivo afetado pelo estado
de calamidade pública poderá ser feita no ano subsequente, inclusive por
meio da adoção de um continuum de 2 (duas) séries ou anos escolares,
observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as normas dos
respectivos sistemas de ensino, como também que, a critério dos sistemas
de ensino, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública
poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais como
parte do cumprimento da carga horária minima anual, nos termos do art. 2°,
§§ 3°, 4°, 5° e 6';

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades
pedagógicas não presenciais como parte do cumprimento da carga horária anual
deverão assegurar em suas normas que os alunos e os professores tenham
acesso aos meios necessários para a realização dessas atividades, na forma do
art. 2°, § 5°, da Lei n. 10.040/2020;

CONSIDERANDO que, na gestão do calendário escolar, prevalecem a
autonomia e a responsabilidade dos sistemas de ensino (estadual e municipais)
e das instituições de educação básica, cabendo a cada um a definição da forma
de organização, realização ou reposição de atividades escolares, observando-
se, necessariamente, a garantia do cumprimento da carga horária minima de
800 horas-aula nas escolas que oferecem educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio, mesmo que, excepcionalmente, em número de dias letivos
inferior a 200 (duzentos), conforme autorizado recentemente pela Lei Federal n.
14.040/2020;

CONSIDERANDO que o ensino à distância pode ser utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino

Num. 8077421 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: EUDO RODRIGUES LEITE - 25/11/2020 12:44:14
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512441364200000007903269
Número do documento: 20112512441364200000007903269

Num. 64258275 - Pág. 3

Num. 10249577 - Pág. 308Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



MPRN
MINISTÉRIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

4

AUK:A A

RIO GRANDE DO NORTE

fundamental e que para efeito de cumprimento das exigências curriculares do
ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências/cursos
realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada
por tecnologias (art. 32 §4°,e art. 36, § 11, VI, da Lei n°9.394/1996 —LDB);

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê
algumas possibilidades de cumprimento da carga horária minima, quais sejam:
1. Reposição presencial de carga horária, ao fim do período de emergência;
2. Realização de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não
por tecnologias) enquanto persistirem restrições sanitárias para presença
de estudantes nos ambientes escolares, garantindo ainda os demais dias
letivos mínimos anuais/semestrais previstos no decurso do período letivo;
3. ampliação da carga horária diária com a realização de atividades
pedagógicas não presenciais concomitante ao período das aulas
presenciais, quando do retorno às atividades;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação—CNE, por meio do
Parecer CNE/CP n° 05/2020, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a
reorganização do calendário escolar, se posicionou pela possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga
horária minima anual em razão da Pandemia da COVID-19, apontando três
alternativas para o cumprimento da carga horária estabelecida na LDB, a saber:
1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de
emergência; 2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não
presenciais realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para presença
de estudantes nos ambientes escolares coordenado com o calendário escolar
de aulas presenciais; 3. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas
não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e
comunicação), realizadas de forma concomitante ao período das aulas
presenciais, quando do retorno As atividades;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação, no Parecer CNE/CP
n° 05/2020, de 28 de abril de 2020, estabeleceu critérios a serem observados
pelos sistemas de ensino para validade das atividades pedagógicas não
presenciais, a saber: 1. o cômputo desta carga horária apenas mediante
publicação pela instituição ou rede de ensino do planejamento das
atividades pedagógicas não presenciais indicando: a) os objetivos de
aprendizagem da BNCC relacionados ao respectivo currículo e/ou proposta
pedagógica que se pretende atingir; b) as formas de interação (mediadas ou não
por tecnologias digitais de informação e comunicação) com o estudante para
atingir tais objetivos; c) a estimativa de carga horária equivalente para o
atingimento deste objetivo de aprendizagem considerando as formas de
interação previstas; d) a forma de registro de participação dos estudantes,
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inferida a partir da realização das atividades entregues (por meio digital durante
o período de suspensão das aulas ou ao final, com apresentação digital ou
física), relacionadas aos planejamentos de estudo encaminhados pela escola e
ás habilidades e objetivos de aprendizagem curriculares; e) as formas de
avaliação não presenciais durante situação de emergência ou presencial após o
fim da suspensão das aulas; 2. previsão de formas de garantia de
atendimento dos objetivos de aprendizagem para estudantes e/ou
instituição de ensino que tenham dificuldades de realização de atividades
pedagógicas não presenciais; 3. realização, quando possível, de processo
de formação pedagógica dos professores para utilização das
metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas
atividades remotas; e 4. realização processo de orientação aos pais e
estudantes sobre a utilização das metodologias, com mediação
tecnológica ou não, a serem empregadas nas atividades remotas;

CONSIDERANDO que o Parecer em comento, página 04, regista que "A
legislação educacional e a própria BNCC admitem diferentes formas de
organização da trajetória escolar, sem que a segmentação anual seja uma
obrigatoriedade e em caráter excepcional, é possível reordenar a trajetória
escolar reunindo em continuum o que deveria ter sido cumprido no ano
letivo de 2020 com o ano subsequente, podendo- se reordenar a
programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos e a
carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo continuo, os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior,
sendo uma espécie de "ciclo emergencial", ao abrigo do artigo 23, caput, da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ressaltando que isto não pode ser feito
para os estudantes que se encontram nos anos finais do ensino
fundamental e do ensino médio. Para esses, serão necessárias medidas
especificas relativas ao ano letivo de 2020";

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 01/2020, editada pelo Conselho
Estadual de Educação —CEE/RN, na mesma linha do Parecer CNE/CP n°
05/2020,estabelece que as instituições vinculadas ao Sistema Estadual de
Educação do RN, tendo em vista a importância da gestão do ensino e da
aprendizagem, dos espaços e dos tempos escolares, bem como a compreensão
de que as atividades escolares não se resumem ao espaço de uma sala de aula,
deverão planejar atividades voltadas para a aprendizagem e reorganizar seus
calendários escolares, nesta situação emergencial, podendo incorporar
atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidas com uso de tecnologias
diversas, (art.2°);
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CONSIDERANDO que nesse mesmo documento o Conselho Estadual de
Educação- CEE/RN aponta no art. 30 as premissas para a reorganização dos
calendários escolares, destacando que o tempo de atividade não
presencial poderá ser computado, para fins de integralização da carga
horária anual e da quantidade de dias letivos obrigatórios, desde que o
acompanhamento das atividades mantenha o controle e comprove: I. a
participação dos alunos de cada ano/série, a observância dos componentes
curriculares e as formas de acompanhamento, conforme indica o artigo 2° desta
normativa; II. número de alunos de cada ano/série e percentual mínimo de 75%
(setenta e cinco por cento) dos discentes a manter regularidade na execução
das atividades de cada componente curricular;

CONSIDERANDO que, segundo a sobredita norma expedida pelo CEE/RN, na
impossibilidade de acompanhar os alunos nesse período de suspensão de
aulas presenciais, com atividades não presenciais, a unidade escolar poderá
adotar as providências a seguir indicadas, com a execução acompanhada pela
SEEC: I. promover a reorganização do calendário escolar, a fim de garantir a
reposição integral dos conteúdos escolares; II. assegurar, quando do retorno as
atividades presenciais, o direito ao mínimo de 800 horas anuais para o ensino
fundamental e 1000 horas para o ensino médio, nos termos do art. 24, caput,
inciso I e § 1°, bem como do art. 31, caput e inciso II, ambos da Lei n°9.394, de
20 de dezembro de 1996, conforme disciplina a Medida Provisória n° 934, de 1°
de abril de 2020; III. garantir a reposição das horas suspensas para cumprir os
respectivos projetos de tempo integral, no caso das unidades escolares que
oferecem esse regime, em um percentual mil-limo de 75% (setenta e cinco por
cento); IV. implementar estratégias pedagógicas melhor indicadas para a
comunidade escolar, inclusive com a possibilidade do cumprimento de um terço
das horas com atividades complementares ou não presenciais, orientadas
desde a Escola; V. acrescer, se necessário, o número de aulas/dia para
cumprimento da carga horária estabelecida pela legislação, contemplando, entre
outras estratégias, o sábado como dia letivo;

CONSIDERANDO a Resolução CEE-RN n° 04, de 21 de setembro de 2020, que
aprova o Documento Potiguar — Diretrizes para a Retomada das Atividades
Escolares nosSistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte
que dentre outras finalidades apresenta orientações normativo-pedagógicas e
de biosseguranga para elaborações de protocolos a serem adotados em todos
os Sistemas Estadual e Municipais de Ensino.

CONSIDERANDO a Portaria — SEI N° 438, de 21 de outubro de 2020, que
estabelece normas complementares ao Anexo da Portaria-SEI n° 368/2020,
quanto as orientações de planejamento das atividades escolares referente ao
cumprimento da carga horária do Ano Letivo 2020 articulado ao Ano Letivo de
2021.
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CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação ressaltou no Parecer
n. 011/2020 que a reabertura das escolas, segundo a recente experiência
internacional, deve ser segura e consistente de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias locais e das diretrizes definidas pelos sistemas de ensino,
enfatizando a observância das seguintes diretrizes: 1) Coordenação de ações
entre os entes federados, em especial entre o governo central, Estados e
Municípios; 2) Análise criteriosa do contexto local e coordenação de ações
intersetoriais envolvendo as áreas de educação, saúde e assistência social para
a definição dos protocolos de retorno às aulas; 3) Medidas de proteção 5
comunidade escolar, sobretudo aos alunos, funcionários, professores e suas
famílias, a partir de uma avaliação dos benefícios e riscos associados a questões
sociais e econômicas no processo de reabertura; 4) Prioridade ao acolhimento
dos estudantes e cuidados com aspectos socioemocionais no retorno ás
atividades presenciais, considerando também os traumas emocionais que
podem afetar alunos e educadores durante a crise da pandemia; 5)
Mapeamento geral da situação local: antes da reabertura, recomenda-se às
autoridades educacionais locais a realização de um levantamento dos efeitos da
pandemia nas comunidades escolares para identificar casos de estudantes que
sofreram perdas familiares; professores e profissionais da educação afetados
pela COVID-19; 6) Monitoramento: mapeamento das condições de acesso
dos alunos As atividades não presenciais e levantamento dos estudantes
que não tiveram acesso As atividades e, quando possível, recomenda-se
uma avaliação formativa do processo de aprendizagem durante o período de
isolamento; 7) Comunicação: o planejamento da reabertura deve ser
acompanhado por intensa comunicação com as famílias, os alunos, os
professores e profissionais de educação, explicando com clareza os critérios
adotados no retorno gradual das escolas e os cuidados com as questões de
segurança sanitária; 8) Investimento nas escolas: as autoridades locais e
gestores escolares devem assegurar os investimentos necessários em
água, higiene, lavatórios, máscaras etc.; 9) Cuidados específicos com a
merenda e transporte escolar; 10) Orientações claras e planejamento
organizacional adaptativo: a volta As aulas deve ser gradual, por etapas ou
níveis. Em geral, as medidas são definidas por meio de protocolos que envolvem
questões como distanciamento físico dos estudantes, cuidado com
aglomerações, escalonamento de horários de entrada e saída, reorganização dô
horário de merenda, protocolos de higiene, uso de máscaras, lavagem das mãos
com frequência; proteção aos funcionários mais velhos. Intervalos e recreios
alternados, atenção ao uso dos banheiros. Recomenda-se janelas e portas
abertas na sala de aula e nos espaços coletivos de atividades; 11) Etapas e
níveis de ensino priorizados na abertura: cabe aos sistemas de ensino, redes
e às escolas definir as prioridades das etapas e níveis de ensino priorizados no
processo gradual de retorno, bem como planejar a reorganização das turmas.
Em geral, as experiências internacionais priorizam o retorno dos alunos de
educação infantil, dos anos iniciais e do final do ensino médio no retorno às
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aulas; 12) Retorno gradual em geral, com priorização de retorno dos alunos
menores (educação infantil e anos iniciais) devido à falta de maturidade
desses alunos para atividades não presenciais e da necessidade de os pais
voltarem ao trabalho; prioridade também aos alunos de final de ciclo (9°
Ano e 3° Ano do ensino médio) que precisam concluir a etapa, assim como
aos alunos mais vulneráveis, com orientação especifica aos alunos a partir
do 50 ano, que poderão frequentar a escola em dias alternados, por
semana, complementados por atividades não presenciais; 13) Número
limitado de alunos por sala de aula; 14) Organização dos espaços físicos
para professores e funcionários das escolas; 15) Formação e capacitação
de professores e funcionários; 16) Avaliação: planejamento da avaliação
formativa e diagnóstica; revisão de critérios de promoção dos estudantes;
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo; redefinição de critérios de
reprovação; atenção às avaliações externas com foco nos conteúdos e objetivos
de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas escolas;17) Flexibilização
Curricular e Acadêmica: revisão do currículo proposto e seleção dos objetivos
ou marcos de aprendizagem essenciais previstos para o calendário escolar de
2020-2021; foco nas competências leitora e escritora, raciocínio lógico
matemático, comunicação e solução de problemas. Planejar período integral ou
carga horária maior para o ano escolar de 2020-2021; planejamento curricular
para cumprir objetivos de aprendizagem não oferecidos em 2020.

CONSIDERANDO que o referido órgão normativo federal orienta que cada
sistema de ensino, ao normatizar a reorganização dos calendários escolares
para as instituições ou redes de ensino a eles vinculados, deve considerar que
a reorganização do calendário escolar deve assegurar formas de alcance das
competências e objetivos de aprendizagem relacionados à BNCC e/ou proposta
curricular de cada sistema, rede ou instituição de ensino da educação básica ou
superior por todos os estudantes e a possibilidade de retorno gradual das
atividades com presença física dos estudantes e profissionais da educação
na unidade de ensino, seguindo orientações das autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO que o Comitê Consultivo de Especialistas da SESAP-RN para
enfrentamento da Pandemia pela COVID-19 emitiu em 10 de setembro de 2020
a Recomendação n. 017/2020 concluindo pela possibilidade de retomada das
aulas presenciais das escolas públicas e privadas, por Município e desde que o
ente municipal atenda aos critérios de retomada e as escolas estejam
preparadas segundo os protocolos de biosseguranga;

CONSIDERANDO que a retomada das atividades escolares presenciais deve
atender às exigências preconizadas no Protocolo Sanitário elaborado
conjuntamente pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte
e do Lazer (SEEC), pelo Gabinete Civil da Governadora do Estado (GAC) e pela
Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP), conforme preceitua o art. 4°,

Num. 8077421 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: EUDO RODRIGUES LEITE - 25/11/2020 12:44:14
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512441364200000007903269
Número do documento: 20112512441364200000007903269

Num. 64258275 - Pág. 8

Num. 10249577 - Pág. 313Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



MINISTERIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RIO GRANDE DO NORTE

do Decreto Estadual 29.989/2020;

Attu PARA IONS

CONSIDERANDO que cada Unidade de Ensino da rede estadual deve elaborar
seu Plano de Retomada para as atividades escolares que contemple medidas as
serem adotadas na dimensão normativa pedagógica e da biosseguranga,

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação recomenda no
Parecer 011/2020 que as instituições ou redes de ensino devem destinar, ao
final da suspensão das aulas, períodos no calendário escolar para: a)
realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas
famílias, como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de
isolamento social; b) realizar uma avaliação diagn6stica de cada criança por
meio da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de
aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades
pedagógicas não presenciais e construir um programa de recuperação, caso
necessário, para que todas as crianças possam desenvolver, de forma plena, o
que é esperado de cada uma ao fim de seu respectivo ano letivo; c) organizar
programas de revisão de atividades realizadas antes do período de suspensão
das aulas, bem como de eventuais atividades pedagógicas realizadas de forma
não presencial; d) garantir a segurança sanitária das escolas, reorganizar o
espaço físico do ambiente escolar e oferecer orientações permanentes aos
alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os
colegas, de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias; e) garantir a
sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não presenciais,
durante o tempo de confinamento, para fins de comprovação e autorização de
composição de carga horária por meio das entidades competentes; f) garantir
critérios e mecanismos de avaliação ao final do ano letivo de 2020, considerando
os objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos pelas escolas e redes de
ensino, de modo a evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar.

CONSIDERANDO que na Coordenação do Calendário de 2020-2021 pontua o
Parecer acima citado é importante prever a possibilidade de antecipar o inicio do
ano letivo de 2021, para assegurar o desenvolvimento dos objetivos de
aprendizagem que porventura não tenham sido cumpridos no ano de 2020, de
forma a garantir as aprendizagens futuras, o pleno desenvolvimento das
competências e habilidades da BNCC e a formação integral de todos os
estudantes. Isso significa a possibilidade de ampliação dos dias letivos do
calendário escolar de 2021, tal como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e a BNCC, por meio da antecipação do inicio do
ano letivo, ampliação da carga horária diária como também pela
continuidade das atividades remotas em complementação As aulas
presenciais;
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CONSIDERANDO que cabe a cada Estado ou Município definir o calendário de
retorno das aulas, tendo em vista o ritmo e intensidade da pandemia em cada
localidade,

CONSIDERANDO que deve ser garantida a igualdade de condições para o
acesso e a permanência na educação, preconizada pelo art. 206, I da
Constituição da República e pelo art. 3°, I da LDB, diante da possibilidade de
oferta do ensino não presencial como alternativa para o cumprimento do
calendário letivo, sendo preciso que os responsáveis pelas escolas da rede
pública considerem que o acesso limitado de algumas famílias e estudantes a
plataformas de aprendizagem ou a tecnologias digitais pode dificultar ou
impossibilitar o acesso ao material ou ás aulas virtuais disponibilizadas pela
escola;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade competente realizar todos os
procedimentos que se encontrem ao seu alcance para viabilizar o cumprimento
de todo o arcabouço constitucional e legal em vigor;

CONSIDERANDO as várias disposições legais, dentre elas, o art. 515, II e Ill, do
CPC, que conferem legitimidade ao Ministério Público e à Defensoria Pública
para a construção de soluções autocompositivas;

CONSIDERANDO ser função institucional da Defensoria Pública promover,
prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre
as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação,
arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos (art.
2° da Lei Complementar n. 80/94);

CONSIDERANDO que a conciliação é recomendada para controvérsias ou
conflitos que envolvam direitos ou interesses nas áreas de atuação do Ministério
Público como órgão interveniente e nos quais sejam necessárias intervenções
propondo soluções para a resolução das controvérsias ou dos conflitos, nos
termos do art. 11 da Resolução n. 118 do CNMP;

CONSIDERANDO que a não retomada das aulas presenciais para os alunos da
rede estadual de ensino neste ano letivo intensifica o distanciamento das
crianças e adolescentes das Unidades Escolares, o que fragiliza o vinculo entre
aluno e Escola;

CONSIDERANDO que o distanciamento dos alunos dos ambientes escolares
ocasiona a perda de motivação das crianças e adolescentes com seu
aprendizado, dificuldade de acesso ao aprendizado para o aluno com
deficiência, como também menor engajamento nas atividades pedagógicas
ofertadas de forma remota, além do aumento de crianças e adolescente em
situação de trabalho infantil, violência doméstica e gravidez na adolescência;
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CONSIDERANDO que os estudos científicos apontam que a interrupção
prolongada dos estudos pode causar uma perda dos conhecimentos e
habilidades adquiridas, merecendo destaque o artigo de Alexandre Schneider
(Folha de São Paulo, 13 de junho de 2020), mencionado no Parecer 11/2020 do
CNE, que cita três estudos importantes sobre o impacto da epidemia da COVID-
19 no desempenho dos 55 (cinquenta e cinco) milhões de estudantes
americanos. 0 primeiro deles, do Annenberg Institute da Universidade de Brown,
indica que os estudantes norte-americanos devem voltar és escolas em
setembro com uma perda de aprendizagem da ordem de 30% (trinta por cento)
em leitura e de 50% (cinquenta por cento) em matemática. 0 segundo, da
Universidade de Harvard, avaliou o efeito do uso de um software de
matemática antes e depois da pandemia com 800 (oitocentos) mil alunos. De
janeiro a abril, o desempenho dos estudantes de baixa renda caiu 50%
(cinquenta por cento), enquanto os de estudantes que vivem em comunidades
de renda mais alta não tiveram alteração de desempenho. Já em junho, a queda
foi de 78% (setenta e oito por cento) para os de baixa renda. 0 terceiro, da
consultoria McKinsey, estimou, em média, a perda de sete meses no
aprendizado para estudantes brancos, e de dez para negros e latinos;

CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas medidas que possam ser
de fato exequíveis pelo Poder Público Estadual, diante do atual panorama
organizacional, orçamentário e financeiro do Estado do RN e ainda que possam
dar respostas educacionais eficazes para proteger os direitos de aprendizagem
dos alunos da rede estadual de ensino e mitiguem os impactos da pandemia, de
forma a garantir a continuidade do processo de aprendizagem e a
implementação do calendário escolar de 2020-2021 e de reduzir as
desigualdades sociais;

CONSIDERANDO pesquisa da Undimet e vários parceiros aplicou questionários
em 3.978 (três mil novecentos e setenta e oito) redes municipais com o objetivo
de subsidiar protocolos de volta às aulas nos municípios. Os respondentes
representam 70% (setenta por cento) do total de matriculas das redes municipais
do pais. Os resultados revelam o seguinte quadro: - 83% (oitenta e três por
cento) dos alunos das redes públicas vivem em famílias vulneráveis com
renda per capita de até 1 (um) salário-mínimo e 79% (setenta e nove por
cento) dos alunos das redes públicas tem acesso à internet, mas 46%
(quarenta e seis por cento) acessam apenas por celular e 2/3 dos alunos
não têm computador;

1 Undime, Itati Social, Unicef, Plano CDE e Cieb. Desafios das Secretarias Municipais de Educação, maio
de 2020.
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CONSIDERANDO que a grande maioria dos alunos da rede pública de ensino
estão inseridos em contexto sociofamiliar vulnerável, sendo a escola um espaço
de cuidado e proteção, o que ratifica a urgência de retornarem em menor tempo
possível e de forma segura a convivência escolar;

CONSIDERANDO que a Escola não é um equipamento s6 de aprendizagem,
mas faz parte da rede de apoio protetiva as crianças e adolescentes, de modo
que o fechamento, sobretudo em sendo este prolongado, oferece riscos
substanciais, não apenas cognitivos, mas emocionais e físicos;

CONSIDERANDO que a escola é responsável por grande parte das interações
sociais do segmento infantojuvenil, de modo que com o isolamento persistente
houve um agravamento de 83% dos problemas psiquiátricos pré-existentes,
além de 30% de aumento, em crianças antes saudáveis, de um conjunto de
sintomas psíquicos, como depressão e ansiedade2;

CONSIDERANDO que nas reuniões realizadas nos dias 15/09/2020 e
16/10/2020 na sede da Secretaria Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte
e do Lazer -SEEC, foi noticiado pelos Representantes dessa Secretaria que as
Escolas da rede estadual não apresentam no momento estrutura física
adequada para garantir a retomada segura das aulas presenciais, necessitando
de melhorias prediais para cumprir as exigências de biosseguranga
contempladas no Documento Diretrizes para a Retomada das Atividades
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do
Norte;

CONSIDERANDO que também foi informado nas referidas reuniões que
estavam em curso os procedimentos administrativos licitatórios para aquisição
do quantitativo de insumos sanitários para atender todas as escolas da rede
estadual de ensino com vistas a retomada das aulas presenciais dentro dos
critérios sanitários exigidos;

CONSIDERANDO que a Secretaria Estadual de Educação, da Cultura, do
Esporte e do Lazer - SEEC esclareceu nas referidas reuniões que neste instante
não há como ofertar de forma concomitante atividades escolares presenciais e
remotas a todos os estudantes da rede estadual de ensino, haja vista que em
levantamento preliminar número expressivo de professores integram o grupo de
risco e não há recurso financeiro disponível no momento para incrementar esses
recursos humanos mediante contratação temporária de professor;

CONSIDERANDO que outro óbice para retomada das aulas presenciais na rede
estadual de ensino neste ano letivo, conforme externado pela Secretaria

2 Dados mencionados na Folha de São Paulo, edição 15/09/2020, coluna Lauro Mattos
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Estadual de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC consiste na
suspensão das aulas presenciais nas redes municipais de ensino, já que na
maioria dos Municípios os alunos da rede pública estadual utilizam o transporte
escolar ofertado pelos entes municipais, de modo que dependem da retomada
do transporte escolar municipal para terem acesso as escolas;

CONSIDERANDO, por fim, que incumbe ao Ministério Público Estadual e a
Defensoria Pública Estadual zelarem pelo efetivo respeito aos direitos e
garantias legais assegurados As crianças e adolescentes, promovendo as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, nos termos do disposto na
Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente;

RESOLVEM firmar, nos termos do artigo 515, incisos II e Ill, do CPC, o presente
Termo de Acordo Extraiudicial (autocomposição), com as seguintes
cláusulas:

Cláusula primeira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a ampliar,

a partir do dia 14 de outubro de 2020 e até o final deste ano letivo, a oferta de

atividades pedagógicas não presenciais em todos os Municípios, dentre elas, as

atividades relacionadas em documento anexo (Anexo l), de todos os

componentes curriculares dos níveis/séries do ensino fundamental anos iniciais

e finais e do ensino médio da educação básica para todos os alunos matriculados

da rede estadual de ensino;

Parágrafo Primeiro: A oferta de aulas televisionadas com disponibilização de

intérprete de Libras deve contemplar os Municípios do Estado listados em

documento anexo (Anexo II), os quais dispõem de condições técnicas para

alcance dos sinais de transmissão das redes de televisão, abrangendo todos os

componentes curriculares dos níveis/séries do ensino fundamental anos iniciais

e finais e do ensino médio da educação básica para todos os alunos matriculados

da rede estadual de ensino;

Parágrafo Segundo: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

orientar e acompanhar a realização do planejamento dessa atividade

pedagógica por meio televisivo em conformidade com a Portaria SEI N° 438, de

21 de outubro de 2020, que estabelece orientações de planejamento das

atividades escolares, cumprimento e registro de carga horária do Ano Letivo
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2020, articulado ao Ano Letivo de 2021 e organização curricular, através da

expedição de nota orientadora até o dia 20 de novembro de 2020, indicando

orientações como será o aproveitamento da oferta dessa atividade escolar não

presencial televisionada com as outras já ofertadas considerando a proposta

pedagógica e o plano de atividades não presenciais de cada escola da rede

estadual de ensino, e, ainda, as exigências de aprendizagens definidas nos

documentos vigentes para o ensino fundamental, para o ensino médio e as

especificidades das modalidades da educação, da educação de jovens e adultos

e da educação especial.

Parágrafo Terceiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a dar

ampla divulgação junto aos pais e estudantes da rede estadual de ensino dos

dias e horários e dos conteúdos curriculares que serão ministrados pelo canal

de televisão, como também dar o devido suporte pedagógico para utilização

dessa metodologia com mediação tecnológica por parte dos alunos e pais;

Parágrafo Quarto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a realizar

o trabalho de busca ativa para os casos dos estudantes que não tenham

participado das atividades escolares não presenciais ofertadas pelas Escolas da

rede estadual de ensino durante todo o período de suspensão das atividades

pedagógicas presenciais;

Cláusula Segunda: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a ofertar,

no ano de 2021, a partir de 01 de fevereiro de 2021 atividade pedagógica não

presencial consistente em aulas televisionadas, como também outras atividades

mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação de modo

acessível, de todos os componentes curriculares dos níveis/séries do ensino

fundamental anos iniciais e finais e do ensino médio, considerando as

especificidades das modalidades da educação de jovens e adultos, do campo e

da educação especial, de forma concomitante ao período das aulas presenciais,

quando do retorno às atividades, de modo a garantir o cumprimento da carga

horária obrigatória dos anos letivos de 2020 e 2021;
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Parágrafo Único: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a expedir

notas técnicas orientativas as DIRECs e Escolas no cumprimento da Portaria

SEI N° 438, de 21 de outubro de 2020, a primeira até 20/11/2020, com relevante

empenho nas seguintes ações: a) planejamento das atividades escolares

referentes ao cumprimento da carga horária do Ano Letivo 2020, articulado ao

Ano Letivo de 2021; b) organização curricular, incluindo orientações para

avaliação e conclusão da escolaridade de estudantes matriculados nos últimos

anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, incluindo a modalidade de

jovens e adultos, que concluirão os estudos no referido período; c) orientações

para o replanejamento curricular com a organização de ciclos de aprendizagens

considerando as aprendizagens definidas nos documentos vigentes para o

ensino fundamental, para o ensino médio e as especificidades das modalidades

do campo, da educação de jovens e adultos e da educação inclusiva definidos

em protocolos a serem publicados pelo Comitê Setorial da SEEC-RN, seguindo

as determinações do Documento Potiguar, aprovado pela Resolução CEE-RN

n° 04/2020, de 21 de setembro de 2020; d) articulação dos objetivos de

aprendizagem em ciclos estabelecidos em continuidade entre 2020 e 2021,

levando em consideração os objetivos de aprendizagem não cumpridos no ano

anterior, a flexibilização e interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento,

a diversidade de canais de comunicação, materiais e recursos pedagógicos e as

estratégias que assegurem a aprendizagem de todos os estudantes.

Cláusula Terceira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a, no

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do repasse do

recurso federal do Programa PPDE/Emergencial para os Caixas Escolares das

Escolas da rede estadual, ofertar aos alunos do 9° ano do ensino fundamental e

aos alunos do 3° ano do ensino médio da rede estadual de ensino

acompanhamento presencial pedagógico mediante o estabelecimento de

calendário de atendimento com os respectivos gestores e professores das

Escolas, garantindo a observância do protocolo sanitário estabelecido no
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Decreto Estadual n. 29.989/2020;

Parágrafo Primeiro: A oferta do acompanhamento presencial pedagógico

poderá ser antecipada, caso as Escolas da rede estadual apresentem as devidas

condições sanitárias.

Parágrafo Segundo: 0 acompanhamento pedagógico presencial e

individualizado previsto no caput desta Cláusula será ofertado até o final do ano

de 2020;

Parágrafo Terceiro: Em sintonia com o parágrafo primeiro do Artigo 6°, da

Portaria SEI N° 438, de 21 de outubro de 2020, essas atividades presenciais têm

como objetivo organizar orientações de estudo e de recuperação necessárias

dos objetivos de conhecimento, das habilidades e da participação dos

estudantes nos últimos anos dos ensinos fundamental e médio, que irão

submeter-se a avaliações para certificado de conclusão, em processos

avaliativos realizado com atividades presenciais ou mediadas por tecnologias

digitais.

Parágrafo Quarto: Conforme o parágrafo segundo do Artigo 6°, da referida

Portaria as atividades presenciais podem ser desenvolvidas em encontros de

curta duração, individuais, em duplas, ou com outras formatações,

proporcionando acolhimento e atividades diversificadas, como orientação de

estudos, esclarecimento de dúvidas, monitorias e complementações de

atividades não presenciais, em horários planejados antecipadamente, de forma

virtual ou presencial, incentivando a autonomia e o protagonismo dos

estudantes, e oportunizando aos estudantes que não têm acesso ás aulas

remotas outras formas de avançarem em suas aprendizagens, devendo para

tanto ser mantida a segurança sanitária.

Cláusula Quarta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a até, 20

de janeiro de 2021, realizar as reformas/adaptações na estrutura predial das

escolas da rede estadual de ensino necessárias ao cumprimento das exigências
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contidas no protocolo sanitário estabelecido pelo Decreto Estadual n.

29.989/2020 e/ou Documento Potiguar: Diretrizes para retomada das atividades

escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte;

Parágrafo único: Para cobrir as despesas decorrentes desta cláusula serão

utilizados os recursos da fonte 0.1.92.000000, que são destinados ãs ações de

enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros.

Cláusula Quinta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a até 30 de

novembro de 2020, concluir todos os processos licitatórios em trâmite com a

devida formalização dos respectivos contratos administrativos que tenham por

objeto a aquisição de recursos e insumos para a segurança sanitária da

comunidade escolar (álcool em gel, máscaras, dispensadores, face shilder,

termômetro, dentre outros) para prevenção, segurança e higienização para a

Covid-19, como também para a devida demarcação e sinalização dos espaços

das escolas;

Parágrafo Primeiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

autorizar o processamento e empenho das despesas decorrentes dos processos

licitatórios previstos no caput desta Cláusula, desde que iniciadas ainda em

2020, conforme dispõe o art. 15, do Decreto Estadual n° 30.136, de 13 de

novembro de 2020.

Parágafo Segundo: As despesas, que porventura iniciem em janeiro de 2021,

serão cobertas por crédito orçamentário decorrente de superávit financeiro da

fonte 0.1.92.000000, obedecendo aos princípios da anualidade do orçamento e

da competência da despesa.

Cláusula Sexta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a concluir

até 18 de dezembro de 2020, o diagnóstico da comunidade escolar, verificando

aspectos emocionais e de saúde, incluindo os seguintes itens quanto a

professores, alunos, funcionários e seus familiares: quais foram diagnosticados
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com COVID-19 e/ou (se) tiveram contato com pessoas infectadas? quais

possuem alguma condição de saúde que os insira em grupo de risco ou coabitam

com alguém que pertença a grupo de risco? quais sofreram alguma perda de

familiar ou de amigos por conta da COVID-19?;

Cláusula Sétima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a concluir

até 30 de novembro de 2020, o levantamento do número de professores e

servidores que integram o grupo de risco;

Cláusula Oitava: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a deflagrar

e concluir até o dia 25/01/2021, a contratação temporária de professores e

profissionais de apoio/acompanhante especializado em número correspondente

às respectivas necessidades de substituição decorrente da impossibilidade de

trabalho presencial desses funcionários por integrarem grupo de risco;

Cláusula Nona: O Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a inserir na

Portaria n. 438/2020 o prazo de até 28/12/2020 para as escolas da rede estadual

apresentarem Relatório Situacional Parcial quantitativo e qualitativo das

atividades não presenciais ofertadas até 18/12/2020 para fins de comprovação

do percentual de 75% da carga horária obrigatória minima de 800 horas

correspondentes ao ano letivo de 2020;

Parágrafo Primeiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se ainda a

inserir na Portaria n. 438/2020 o prazo de até 30/03/2021 para as escolas da

rede estadual apresentarem Relatório Situacional Final das atividades não

presenciais ofertadas até 12/03/2021, para fins de comprovação do percentual

de 100% da carga horária obrigatória minima de 800 horas correspondentes ao

ano letivo de 2020;

Parágrafo Segundo: Os Relatórios Parcial e Final do Plano de Atividades

deverão conter os registros realizados pelos professores de cada componente

curricular, sob a supervisão do coordenador pedagógico e da equipe gestora,
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relativo ao conjunto das atividades e da carga horária desenvolvida pela escola

e deve ser homologado pelo Conselho Escolar.

Cláusula Décima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a planejar

com as DIRECs a Jornada Pedagógica 2021 estabelecendo como eixo central a

elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico, organizando desse modo, o

planejamento das escolas para 2021.

Cláusula Décima Primeira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

a até o dia 13 de novembro de 2020, normatizar a reorganização do calendário

escolar de 2020, especificando quais as alternativas que serão adotadas para o

cumprimento da carga horária minima do ano letivo de 2020, contemplando o

registro e consolidação de atividades presenciais e não presenciais

desenvolvidas em projetos interdisciplinares organizados pelas equipes

pedagógicas e docentes das unidades escolares, correspondendo ao mínimo de

02 horas-aulas não presenciais no contraturno escolar ou em horários

alternativos, como por exemplo, sábados, e 04 horas-aulas presenciais diárias,

ou seja, a reposição da carga horária anual do ano letivo de 2020, será articulada

ao ano letivo de 2021 com a efetivação do ensino híbrido, associando atividades

presenciais e não presenciais com continuidade das aulas remotas em

complementação às aulas presenciais; reordenação da trajetória escolar,

reunindo em continuum dois anos ou séries consecutivas, para o cumprimento

dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, relativos a este ano letivo

afetado pela pandemia e ao ano letivo subsequente;

Parágrafo Único: A reorganização do calendário escolar de 2020 deverá

contemplar período para revisão dos objetos de conhecimento e das habilidades

desenvolvidas de forma não presencial.

Cláusula Décima Segunda: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

a retomar as atividades escolares presenciais no ano de 2021 em 01 de
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fevereiro de 2021, em todas as Escolas integrantes da rede estadual de ensino,

não cumprindo esse prazo apenas e tão somente na hipótese de não ser

recomendada a retomada das atividades escolares presenciais nesse período

pelas autoridades sanitárias do Estado e mediante prévia apresentação de

parecer técnico descritivo da situação epidemiológica, quando deverá ser

rediscutida entre os presentes acordantes a data para o retorno;

Parágrafo Primeiro: O Estado do Rio Grande do Norte, caso o cenário

epidemiológico ainda exija a retomada gradual das atividades escolares

presenciais, compromete-se a retomar essa atividade primeiramente na etapa

de ensino médio e profissionalizante e vencida essa etapa anterior sem

agravamento das condições de saúde, a retomada em seguida das atividades

dos anos finais do ensino fundamental (6° e 9° ano) e sucessivamente dos anos

iniciais do ensino fundamental, estabelecendo o sistema de rodízio entre as

turmas, caso o número de alunos aptos e interessados a retomar as atividades

presenciais assim exija, de acordo com o que preconiza o item 4.3 do Documento

Potiguar Diretrizes para a Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas

Estadual e Municipais do Rio Grande do Norte;

Parágrafo Segundo: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

atender todas as condições sanitárias e pedagógicas para a retomada das aulas

presenciais nas Escolas previstas no caput desta Cláusula,

Parágrafo Terceiro: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

garantir o direito de escolha as famílias dos alunos das escolas previstas no

caput desta Cláusula pela continuidade das atividades não presenciais nos

domicílios;

Parágrafo Quarto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a garantir

que caso as famílias ou os alunos com deficiência optem pelas atividades

escolares presenciais serão eles atendidos de forma preferencial, inclusive, de

forma continuada, independentemente de eventual sistema de rodízio;

Parágrafo Quinto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a
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organizar e estruturar o serviço de transporte escolar para a utilização segura e

dentro dos padrões sanitários estabelecidos por parte dos alunos das Escolas

previstas no caput desta Cláusula;

Parágrafo Sexto: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a realizar

trabalho de busca ativa para os casos dos estudantes que não retornaram ás

atividades escolares presenciais ou estiverem em situação de evasão escolar

nas escolas localizadas nos Municípios previstos no caput desta Cláusula;

Cláusula Décima Terceira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se,

a partir da data da assinatura do presente termo, orientar e acompanhar todas

as Escolas da rede estadual de ensino na elaboração de seus protocolos de

retomada de aula definidos na Resolução CEI-RN n° 04/2020, que aprova o

Documento Potiguar — Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos

Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN.

Parágrafo Único: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a expedir

nota orientativa/técnica até 20/11/2020 disciplinando os fluxos e prazos para

apresentação por parte das Escolas Estaduais dos protocolos de retomada de

aula definidos na Resolução CEI-RN n° 04/2020, que aprova o Documento

Potiguar — Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas

Estadual e Municipais de Ensino do RN.

Cláusula Décima Quarta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

que, até 20 de janeiro de 2021, todas as Escolas da rede estadual estarão com

estrutura predial adequada para a retomada das aulas presenciais dentro dos

critérios sanitários exigidos nos Protocolos elaborados pela SEEC e SESAP,

como também, dispondo de todos os insumos/materiais e equipamentos de

segurança sanitária da comunidade escolar e, ainda, organizada fisicamente

com as devidas sinalizações com faixas e cartazes sobre a utilização dos

espaços comuns e processos de higienização;
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Cláusula Décima Quinta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

apresentar o protocolo de retomada das aulas de todas as escolas da rede

estadual as respectivas comunidades escolares para devido conhecimento até

o dia 20 de janeiro de 2021;

Cláusula Décima Sexta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a,

a partir do dia 11/01/2021, oferecer a aplicação de testes para professores,

servidores e colaboradores das Escolas que tenham apresentado sintomas

indicativos da doença Covid-19 ou que coabitem com pessoas que tiveram a

doença nos últimos 14 (quatorze) dias;

Cláusula Décima Sétima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

nos primeiros quinze dias, a contar da data da retomada das aulas presenciais

nas escolas da rede estadual de ensino, a realizar o acolhimento emocional dos

alunos e professores, mediante a oferta de atividades que fortaleçam o vinculo

socioafetivo e tornem a ambiência escolar favorável a uma relação dialógica

entre estudantes e professores, e, ainda, garantir apoio psicológico;

Cláusula Décima Oitiva: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se,

após o retorno das atividades escolares presenciais, ofertar atividades

pedagógicas voltadas a revisão dos objetos de conhecimento e das habilidades

desenvolvidas de forma não presencial;

Cláusula Décima Nona: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se,

após 60 (sessenta) dias da data do inicio do retorno das aulas presenciais no

ano de 2021 a) realizar avaliação formativa junto a cada aluno da rede estadual

de ensino para identificar quais as competências e habilidades foram

desenvolvidas durante o período de isolamento, como os alunos lidaram com as

atividades não presenciais e quais as dificuldades encontradas nesse período;
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b) realizar avaliação diagnóstica junto a cada aluno da rede estadual de ensino

para identificar quais os conteúdos que foram abordados de forma remota que

foram compreendidos ou não, a qual deve ser alinhada aos objetivos da BNCC,

as competências e habilidades previstas nas Orientações Curriculares do Estado

e no plano curricular das escolas;

Cláusula Vigésima: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se, após

diagnosticadas as lacunas de aprendizado dos alunos da rede estadual de

ensino durante o período de suspensão das atividades presenciais, ofertar

durante todo o ano letivo de 2021, para os alunos que apresentarem defasagens

de aprendizado, programas intensivos de recuperação de aprendizagem

baseados nas avaliações diagnósticas;

Parágrafo Único: Os programas intensivos de recuperação de aprendizagem

serão ofertados pelo Estado do Rio Grande do Norte da seguinte forma: a)

formação de turmas pequenas, de modo que os professores tenham maior

facilidade em customizar As atividades de acordo com as necessidades

individuais de cada aluno; b) momentos específicos formados por turmas de

alunos com níveis de aprendizado semelhantes; c) material especifico e

diversificado, como jogos educativos, plataformas e tecnologias digitais e de

comunicação e informação; d) por professores específicos com formação

especializada e experiência profissional que possibilite interpretar os resultados

das avaliações diagn6sticas e propor soluções pedagógicas efetivas aos alunos;

e) contemplando os alunos com deficiência;

Cláusula Vigésima Primeira: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-

se a, a partir da data do inicio das atividades escolares presenciais no ano de

2021 realizar trabalho de busca ativa para os casos dos estudantes que não

retornaram às atividades escolares presenciais ou estiverem em situação de

evasão escolar nas escolas da rede estadual de ensino;
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Cláusula Vigésima Segunda: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-

se a, a partir de 17 de novembro de 2020, retomar o trabalho presencial

administrativo e pedagógico nas Escolas da rede estadual de ensino,

observando as exigências previstas no Decreto Estadual n. 29.886/2020 e

Portaria Conjunta n. 03/2020-SESAP/SEAD, de 07 de Agosto de 2020;

Parágrafo Único: A partir desta data todas as Escolas da rede estadual estarão

abertas com horário de funcionamento no mínimo das 08h às 14h.

Cláusula Vigésima Terceira: Quando do retorno das aulas presenciais, ou seja,

a partir de 01/02/2021, o Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a

providenciar o aditamento dos contratos de transporte escolar vigentes para

ampliar a disponibilização deste nos horários de contraturno, feriados e sábados

necessários para cumprimento da carga horária do calendário reorganizado ou

para integralização dos anos letivos continuum, sem prejuízo da participação dos

alunos que necessitam do transporte

escolar;

Cláusula Vigésima Quarta: Durante o período de suspensão das aulas

presenciais, o Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a manter, de

forma universal e em substituição à merenda escolar, a distribuição dos kits de

alimentos às famílias de alunos da rede estadual de ensino;

Parágrafo Único: 0 Estado do Rio Grande de Norte compromete-se até a

retomada das aulas presenciais no dia 01/02/2021 entregar, além dos que já

foram ofertados, dois kits alimentares, o primeiro a ser entregue até no máximo

30/11/2020 e o segundo até no máximo 31/12/2020.

Cláusula Vigésima Quinta: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se

a, a partir de 10 de novembro de 2020, disponibilizar para os alunos em situação

de vulnerabilidade social, com deficiência, ou sem acesso à internet, televisão

ou telefone, mediante agendamento de datas para entrega e/ou entrega em
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residência, os conteúdos impressos, apostilas e/ou livros ou materiais

pedagógicos complementares com a devida acessibilidade.

Parágrafo Único: 0 Estado do Rio Grande do Norte compromete-se a, a partir

de 10 de novembro de 2020, a disponibilizar para os alunos com deficiência, por

meio da atuação dos professores titulares e dos profissionais responsáveis pelo

atendimento educacional especializado, conteúdos e materiais adaptados para

atender ás diferentes necessidades de cada aluno;

As Partes subscritoras do presente acordo extrajudicial concordam com a

formação do titulo executivo judicial, estando obrigadas levar a juizo o

acordo celebrado extrajudicialmente, com o fim de estimular a solução

amigável dos conflitos e contribuir com uma tutela jurisdicional mais célere

e efetiva. 

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo de acordo,

autocomposigão, em 05 (cinco) vias, originais e idênticas, todas rubricadas e

assinadas ao final.

Natal/RN, 23 ovembro de 2020.

ezer

ovemadora do Estado do Grande do Norte

Luiz Antõi

Procurador-Geral do E

Sec stado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

Num. 8077421 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: EUDO RODRIGUES LEITE - 25/11/2020 12:44:14
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512441364200000007903269
Número do documento: 20112512441364200000007903269

Num. 64258275 - Pág. 25

Num. 10249577 - Pág. 330Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE

RIO GRANDE DO NORTE

Eudo gue

Procurador eral de ustiga

Isabelita Garcia omes Neto Rosas

78a Promotor de Justiça de Natal

Thatiana Kaline Fernandes

Coordenadora do CAOP Cidadania

Rebecca Monfilre Nunes Bezerra

9' Promotora de Justiça de Natal

Marcus icius es A ves

Defensor Público-Geral do Estado

cca_dk
C udloia Cary ueiroz

Defensora Pública do Estado

JIMA PAM RIMS

Coordenadora do Núcleo de Tutelas Coletivas DPE/RN

Num. 8077421 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: EUDO RODRIGUES LEITE - 25/11/2020 12:44:14
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112512441364200000007903269
Número do documento: 20112512441364200000007903269

Num. 64258275 - Pág. 26

Num. 10249577 - Pág. 331Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:49:59
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495921300000010018301
Número do documento: 21071414495921300000010018301



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gabinete do Desembargador Amílcar Maia na Câmara Cível

Procedimento Comum Cível nº 0810395-88.2020.8.20.0000

Requerente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

Entre partes: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e Estado do Rio Grande do Norte

 Relator: Desembargador Amílcar Maia

 

DECISÃO

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresenta Pedido de Homologação
Judicial de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte, com o
objetivo de: “1)  a  aumentar   até   o  final  do  ano   a  ofertar  atividades pedagógicas não presenciais e a
ofertar aulas televisionadas com intérprete de libras; 2) realizar busca ativa entrando em contato com
alunos que não tenham participado de nenhuma atividade não-presencial; 3) a fazer as adaptações
necessárias para adequar as escolas aos protocolos sanitários e garantir que o retorno às aulas seja seguro
do ponto de vista sanitário; 4) a encerrar até o dia 30 de novembro os processos licitatórios que vão
possibilitar a aquisição de recursos e insumos para a segurança sanitária, como álcool a70º, face shields,
termômetro etc; 5) contratar pessoal para substituir servidores que não possam retornar ao trabalho
presencial;  6)  para a retomada das aulas, apresentar protocolo de segurança até o dia 20 de janeiro em
relação a todas as escolas da rede estadual;  7)  oferecer testes em professores, servidores e colabores das
escolas que tenham apresentados sintomas ou coabitem com pessoas que tiveram a doença nos últimos 14
dias que antecedem ao retorno das aulas;   8)  manter entrega de kits de alimentos (merenda) durante o
período de suspensão das aulas”.

Instrui o pedido com o Termo de Ajustamento de Conduta firmado, juntando, posteriormente
uma versão atualizada com correção de datas.

É o que basta relatar.

De início, registro meu entendimento pessoal de que inexiste necessidade/utilidade na pretendida
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta já celebrado/assinado entre as partes envolvidas, pois
conforme versa o §6º do artigo 5º da Lei 7.347/85, referido documento possui plena vigência, não
necessitando passar pelo crivo do judiciário para que se lhe dê cumprimento, possuindo eficácia de título
executivo extrajudicial, ou seja, podendo, em caso de seu descumprimento, ser executado perante uma das
Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal.

Assim, mesmo diante da indiscutível importância do tema tratado no acordo, não vislumbro
existência de maior segurança jurídica na possibilidade de homologação judicial pretendida, uma vez que
já teria um título executivo (extrajudicial) em caso de descumprimento do ajuste firmado.

Entretanto, há questão anterior que precede a qualquer outra análise do pleito em questão.
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Trata-se da inexistência, no caso, de qualquer hipótese legal a justificar a competência originária
desta Corte de Justiça para a apreciação de pleitos dessa natureza, na medida em que a execução
extrajudicial dos Termos de Ajustamento de Conduta deve ser realizada perante a primeira instância,
respeitada a competência territorial e em razão da matéria.

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta Corte de Justiça e, ante a impossibilidade
técnica de remessa (via sistema) de feitos originários desta Corte ao Primeiro Grau de Jurisdição,
determino o envio dos autos à Secretaria Judiciária para que seja encaminhado “download” dos autos,
mediante ofício ao distribuidor da primeira instância, a fim de que seja a demanda distribuída dentre as
Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal, arquivando-se em seguida o presente feito, com baixa na
distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Natal, 02 de dezembro de 2020.

 

Desembargador Amílcar Maia

Relator
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Segue, em anexo, petição.
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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA JURÍDICA JUDICIAL

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, n. 97, Candelária, Natal/RN. CEP 59.065-555
Tele/fax: (84) 99972-3567. E-mail: cjud@mprn.mp.br 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR, AMÍLCAR MAIA:

Processo nº 0810395-88.2020.8.20.0000

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por

intermédio de  seu Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, vem

perante  Vossa  Excelência,  ao  tomar  ciência  da  Decisão  ID  8153325,  renunciar,

expressamente,  ao prazo recursal,  pugnando pela  imediata  remessa dos autos a

uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN.

Natal/RN, 05 de dezembro de 2020.

(documento assinado eletronicamente)
EUDO RODRIGUES LEITE
Procurador-Geral de Justiça
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gabinete do Desembargador Amílcar Maia na Câmara Cível

Procedimento Comum Cível nº 0810395-88.2020.8.20.0000

Requerente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

Entre partes: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e Estado do Rio Grande do Norte

 Relator: Desembargador Amílcar Maia

 

DECISÃO

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apresenta Pedido de Homologação
Judicial de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Estado do Rio Grande do Norte, com o
objetivo de: “1)  a  aumentar   até   o  final  do  ano   a  ofertar  atividades pedagógicas não presenciais e a
ofertar aulas televisionadas com intérprete de libras; 2) realizar busca ativa entrando em contato com
alunos que não tenham participado de nenhuma atividade não-presencial; 3) a fazer as adaptações
necessárias para adequar as escolas aos protocolos sanitários e garantir que o retorno às aulas seja seguro
do ponto de vista sanitário; 4) a encerrar até o dia 30 de novembro os processos licitatórios que vão
possibilitar a aquisição de recursos e insumos para a segurança sanitária, como álcool a70º, face shields,
termômetro etc; 5) contratar pessoal para substituir servidores que não possam retornar ao trabalho
presencial;  6)  para a retomada das aulas, apresentar protocolo de segurança até o dia 20 de janeiro em
relação a todas as escolas da rede estadual;  7)  oferecer testes em professores, servidores e colabores das
escolas que tenham apresentados sintomas ou coabitem com pessoas que tiveram a doença nos últimos 14
dias que antecedem ao retorno das aulas;   8)  manter entrega de kits de alimentos (merenda) durante o
período de suspensão das aulas”.

Instrui o pedido com o Termo de Ajustamento de Conduta firmado, juntando, posteriormente
uma versão atualizada com correção de datas.

É o que basta relatar.

De início, registro meu entendimento pessoal de que inexiste necessidade/utilidade na pretendida
homologação do Termo de Ajustamento de Conduta já celebrado/assinado entre as partes envolvidas, pois
conforme versa o §6º do artigo 5º da Lei 7.347/85, referido documento possui plena vigência, não
necessitando passar pelo crivo do judiciário para que se lhe dê cumprimento, possuindo eficácia de título
executivo extrajudicial, ou seja, podendo, em caso de seu descumprimento, ser executado perante uma das
Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal.

Assim, mesmo diante da indiscutível importância do tema tratado no acordo, não vislumbro
existência de maior segurança jurídica na possibilidade de homologação judicial pretendida, uma vez que
já teria um título executivo (extrajudicial) em caso de descumprimento do ajuste firmado.

Entretanto, há questão anterior que precede a qualquer outra análise do pleito em questão.
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Trata-se da inexistência, no caso, de qualquer hipótese legal a justificar a competência originária
desta Corte de Justiça para a apreciação de pleitos dessa natureza, na medida em que a execução
extrajudicial dos Termos de Ajustamento de Conduta deve ser realizada perante a primeira instância,
respeitada a competência territorial e em razão da matéria.

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta desta Corte de Justiça e, ante a impossibilidade
técnica de remessa (via sistema) de feitos originários desta Corte ao Primeiro Grau de Jurisdição,
determino o envio dos autos à Secretaria Judiciária para que seja encaminhado “download” dos autos,
mediante ofício ao distribuidor da primeira instância, a fim de que seja a demanda distribuída dentre as
Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal, arquivando-se em seguida o presente feito, com baixa na
distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Natal, 02 de dezembro de 2020.

 

Desembargador Amílcar Maia

Relator
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SECRETARIA JUDICIÁRIA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - DAOC
SEÇÃO DE APOIO A 3ª CÂMARA CÍVEL
Praça Sete de Setembro, 34 – Cidade Alta – Natal/RN – CEP: 59.025-300

 Telefone: (0.31.84.3616-6491) – Fax: (0.31.84.3616-6437) : secjud@tjrn.jus.brE-mail –

 Missão: realizar justiça. Visão: ser uma instituição moderna e eficiente, reconhecida pela sociedade.

 

U R G E N T E

fício nº 0810395-88.2020.8.20.0000-3ªCCível/SJ/TJRNO

atal/RN, 10 de janeiro de 2021N  

 S u a  S e n h o r i a  o ( a )  S e n h o r ( a )A
hefe de Secretaria do C Distribuidor Cível da Comarca de Natal-RN
órum Desembargador " "F Miguel  Seabra Fagundes
estaN

 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) nº 0810395-88.2020.8.20.0000
equerente:R MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
equerido:R ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 

: D  integral de autos eletrônicos ( )Assunto ownload REMETE  

 

enhor(a) Chefe de Secretaria,S

emeto a Vossa Senhoria, através de ,  integral dos autos do processoR e-mail download
mem destaque, considerando a impossibilidade técnica de remetê-los diretamente pelo PJe, e

 cumprimento à decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador AMILCAR MAIA
- Relator, que  desta Corte de Justiça para processar e julgar o feitodeclarou a incompetência

, para que seja em questão e, em consequência, determinou a sua remessa redistribuído a
. uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN

 

tenciosamente,A

NICHOLAS SQUIRES PORPINO
Servidor(a) da Secretaria Judiciária
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14/07/2021

Número: 0817547-88.2021.8.20.5001 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

 Órgão julgador: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal 
 Última distribuição : 16/04/2021 

 Valor da causa: R$ 100.000,00 

 Processo referência: 0800487-05.2021.8.20.5001 

 Assuntos: Exame Nacional de Ensino Médio / ENEM, Escolaridade, COVID-19 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

TJRN
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MPRN - 78ª Promotoria Natal (AUTOR)

Estado do Rio Grande do Norte (REU)

Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública

do Rio Grande do Norte - SINTE/RN (TERCEIRO

INTERESSADO)

JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA

(ADVOGADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

69974
526

18/06/2021 10:28 Contestação Contestação

69993
906

18/06/2021 10:28 CONTESTAÇÃO DO ESTADO DO RN- Retorno das
Aulas RN

Contestação

68215
551

30/04/2021 08:05 Petição Petição

68046
611

27/04/2021 07:42 Diligência Diligência

68046
600

27/04/2021 07:33 Diligência Diligência

68046
601

27/04/2021 07:33 7547 - (1) Outros documentos

68038
730

26/04/2021 19:09 Diligência Diligência

68038
731

26/04/2021 19:09 08175478820218205001 Devolução de Mandado

67993
976

26/04/2021 09:59 Intimação Intimação

67993
975

26/04/2021 09:59 Intimação Intimação

67966
215

24/04/2021 16:40 Decisão Decisão

67721
490

16/04/2021 16:43 Petição Petição

67721
491

16/04/2021 16:43 Manifes - Estado do RN - ACPaulas Petição

67721
494

16/04/2021 16:43 SEI_01110065.000592_2021_81 Documento de Comprovação

67713
538

16/04/2021 14:26 Decisão Decisão

67691
002

16/04/2021 09:37 Certidão Certidão

67528
454

13/04/2021 09:00 Diligência Diligência
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67528
472

13/04/2021 09:00 7547 Outros documentos

67417
821

09/04/2021 10:32 Intimação Intimação

67392
965

08/04/2021 16:40 Petição Petição

67392
971

08/04/2021 16:40 PETIÇÃO TERCEIRO INTERESSADO - COVID19 -
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AS ATIVIDADES

Documento de Comprovação

67392
975

08/04/2021 16:40 PROCURAÇÃO-ELIENE (1) Documento de Comprovação

67392
976

08/04/2021 16:40 ESTATUTO 2017 (1)_compressed (1) Documento de Comprovação

67392
978

08/04/2021 16:40 2 - CADASTRO NACIONAL SINDICAL Documento de Comprovação

67392
977

08/04/2021 16:40 4 - ata de apuraçao eleiçoes 2018
a2022_compressed

Documento de Comprovação

67393
730

08/04/2021 16:40 5- ata de posse, composição de conselho e certidão
2018 (1)_compressed

Documento de Comprovação

67276
031

06/04/2021 15:19 Despacho Despacho

67271
933

06/04/2021 13:51 Petição Petição

67255
318

06/04/2021 10:28 Decisão Decisão

67241
563

05/04/2021 21:21 Petição Inicial Petição Inicial

67241
564

05/04/2021 21:21 ACP abertura Escolas Rede Pública e Privada 05-04-
2021 - assinada_ok

Petição

67241
566

05/04/2021 21:21 DECRETO Nº 30.388, DE 05 DE MARÇO DE 2021 Outros documentos

67241
570

05/04/2021 21:21 decreto n. 30.419, DE 17 DE MARÇO DE 2021. (1) Outros documentos

67241
571

05/04/2021 21:21 DECRETO Nº 30.458, DE 1º DE ABRIL DE 2021 Outros documentos

67241
572

05/04/2021 21:21 Documento Potiguar Final (2020) aprovado pelo CEE Outros documentos

67241
573

05/04/2021 21:21 Resolução CEE RN aprova Documento Potiguar Outros documentos

67241
574

05/04/2021 21:21 Recomendação - Educação - atividade essencial -
assinado

Outros documentos

67241
575

05/04/2021 21:21 oficio Governadora Encaminha Recomendação
Conjunta Educação serviço essencial assinado

Outros documentos

67241
576

05/04/2021 21:21 E-mail de Ministerio Publico Rio Grande do Norte _
Ofício MPRN - URGENTE RECOMENDAÇÃO
EDUCAÇÃO ESSEN

Outros documentos

67241
577

05/04/2021 21:21 Pesquisa Outros documentos
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ANEXO.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Procuradoria Geral do Estado 
Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN - CEP 59020-265 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL/RN. 

 

 

Processo nº 0817547-88.2021.8.20.5001 

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

Réu: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

Outros Interessados: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA 

REDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SINTE/RN 

 

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, já qualificado, pelo 

Procurador de Estado in fine assinado, vem, perante Vossa Excelência, nos autos da Ação 

Popular em epígrafe, apresentar, opportuno tempore, CONTESTAÇÃO aos pedidos 

deduzidos pela parte autora, na forma do Código de Processo Civil em vigor, aduzindo 

em seu prol e, ao final, requerendo o seguinte: 

 

I – ESCORÇO DA LIDE 

Aduz o d. MP/autor, em suma, que se faz necessário o imediato retorno 

das aulas presenciais em toda a rede de ensino do Estado, retorno estaria inviabilizado 

por força dos Decretos emitidos pelo Estado do Rio Grande do Norte para o 

enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid- 19). Requer, em 

sede de tutela de urgência, que o réu seja compelido, no prazo de quarenta e oito horas, a 

obrigação de fazer consistente em permitir o retorno das aulas presenciais em todas as 

instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas 

da Educação Básica, de forma híbrida, gradual e facultativa, além de outras medidas que 
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entende necessárias à segurança sanitária do retorno das aulas presenciais no Estado do 

Rio Grande do Norte. 

Na decisão de ID “67255318” o MM Juízo da 2ª Vara da Infância e da 

Juventude da Comarca de Natal/RN, declarou-se incompetente para julgar o feito, 

ordenando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Através da petição de ID “67392965” e seus anexos, houve o requerimento 

por parte do SINDICATO   DOS   TRABALHADORES   EM   EDUCAÇÃO PÚBLICA  

DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE -SINTE/RN para figurar na lide COMO  TERCEIRO  

INTERESSADO, o qual elencou motivos para impossibilidade do imediato retorno das 

aulas presenciais e ao final  pugnou pelo  indeferimento in totum da liminar requerida 

pelo Ministério Público e no mérito pela improcedência integral da demanda. 

Na decisão de ID “67713538” o MM Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública da 

Comarca de Natal verificou a conexão entre a presente demanda e o processo de nº 

0800487-05.2021.8.20.5001 e determinou a remessa dos autos eletrônicos à 2ª Vara da 

Fazenda Pública para que fosse reunido ao Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001. 

Após manifestação do Estado (ID 67721490 e seus anexos), foi preferida 

decisão interlocutória concedendo em parte a medida liminar (ID 67966215), para 

determinar que “o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 48 horas, PERMITA o 

retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, 

estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma HÍBRIDA, 

GRADUAL E FACULTATIVA, ficando a abertura e funcionamento das escolas da rede 

privada condicionada ao cumprimento do que está determinado nos Protocolos Sanitários 

vigentes, de modo que as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas e a 

abertura e funcionamento das escolas das redes públicas estadual e municipais submetida 

aos respectivos Planos de Retomada de Atividades Escolares Presenciais que contemplem 

os protocolos sanitários e pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados 

pelos Comitês Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com 

o previsto no item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades 

Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, devidamente 

implementados e cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitárias vigentes, 

condições estas que estão a ser devidamente examinadas nos autos da ação de nº 0800487-
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05.2021.8.20.5001, estando em curso prazo para que o Estado apresente o referido Plano 

naquela ação, no caso das escolas públicas.” 

II – DO MÉRITO 

 

Inicialmente, mister registrar que enfrenta-se uma pandemia global de alto 

grau de contágio e que causa milhares de óbitos diariamente. No Estado do Rio Grande 

do Norte, mesmo com toda mobilização estatal para evitar o alastramento da doença, 

como é possível constatar, dentre outras formas, pelo Decreto Estadual 30.458/2021, o 

qual se insurge a parte autora, que determina em seu Art. 14: 

“Em razão da essencialidade das atividades educacionais, poderão 
funcionar em sistema híbrido (presencial e remotamente) as escolas e 
instituições de ensino até o 5º ano do fundamental I, da   rede   privada   
de   ensino, conforme   a   escolha   dos   gestores educacionais   e   dos   
pais   ou   responsáveis   legais, desde   que atendidas as regras 
estabelecidas nos protocolos sanitários vigentes. 
 
§ 1º Permanecem   suspensas   as   aulas   presenciais, para   os níveis, 
etapas e modalidades educacionais não contemplados no caput, das 
unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo instituições 
de ensino superior, técnico e especializante, devendo, quando possível, 
manter o ensino remoto.  
 
§ 2º Não se sujeita à previsão do §1º as atividades de educação em que 
o ensino remoto seja inviável, exclusivamente, para treinamento de 
profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais para 
concluintes do ensino superior. §3º   A   natureza   de   essencialidade   
da   atividade   educacional   não afasta a incidência sobre esse setor 
de normas restritivas com vistas a coibir a disseminação do novo 
coronavírus.” 

 

 Tal decreto visa de forma legal e legítima promover medidas de isolamento 

social dentro do Estado, na busca de baixar a curva de contágio da doença e minorar o 

número de mortes.  

O referido Decreto, sub judice, foi produzido considerando o Decreto 

Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, que renovou o estado de calamidade 

pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 

2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 

(novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande 

do Norte, bem como, a necessidade de manutenção de medidas restritivas visando a 

diminuição das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, uma vez que 
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persiste a baixa proporção da população vacinada, muito distante ainda do mínimo 

necessário para haver uma influência na redução do números de novos casos; 

Frise-se que conforme dados obtidos da Secretaria de Estado da Educação, 

da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), à época do ajuizamento da presente demanda, 

que instruiu o procedimento administrativo SEI 01110065.000592/2021-81 (já anexo aos 

autos, ID “67721494”), informando o seguinte, da lavra do Exmo. Sub-secretário. 

“Em atenção ao Mandado de Intimação (ID 9166945), 
informamos  que desde a edição do Decreto nº 29.524, de 17 de março 
de 2020, o Poder Executivo Estadual instituiu diversas medidas 
visando o isolamento social e nesse contexto a suspensão das 
atividades escolares, com o objetivo de proteger a população da 
pandemia em razão da disseminação comunitária da COVID-19 e 
garantir a segurança sanitária. 
Nesse contexto, fez-se necessário a suspensão das aulas presenciais, 
visando preservar a saúde da comunidade escolar, incluindo-se 
professores e familiares. O referido decreto obteve renovações 
sucessivas, até a edição do Decreto nº 29.989, de 18 de setembro de 
2020, que suspendeu a realização de aulas presenciais, no ano de 2020, 
na rede estadual de ensino. 
A situação que se apresenta em decorrência da pandemia da COVID-
19 não encontra precedentes na história mundial do pós-guerra. 
Segundo a UNESCO, milhões de estudantes estão sem aulas com o 
fechamento total ou parcial de escolas e universidades em mais de uma 
centena de países devido à pandemia de coronavírus. 
Desde o primeiro momento, a Secretaria de Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer/SEEC tem tomado diversas medidas e 
providências no sentido de atenuar as consequências advindas da 
Pandemia. 
Assim, foi construído o Termo do Acordo Extrajudicial, conjuntamente 
entre os subscritores, de maneira a estabelecer diretrizes necessárias 
para garantir o direito humano à educação, encartado no rol dos 
direitos fundamentais de natureza social (art. 6°, CF), que representa 
condição inafastável para a concretização dos fundamentos e dos 
objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos nos 
artigos 1° e 3°, da Constituição Federal. 
Entre as medidas adotadas, através da Portaria-Sei nº 489, de 21 de 
dezembro de 2020, ficou regulamentado a organização Curricular em 
Ciclos de Aprendizagem para os anos letivos 2020/2021; a Portaria-
Sei nº 471, de 04 de dezembro de 2020, aprovou o calendário Escolar 
2020/2021, bem como calendário da matrícula 2021; Portaria 
438/2020, de 21 de outubro de 2020, estabelece normas 
complementares quanto às orientações de planejamento das 
atividades; por sua vez, através da Resolução nº 04, de 21 de setembro 
de 2020, o Conselho Estadual de Educação aprovou o “Documento 

Potiguar” – “Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos 
Sistemas Estadual e Municipais de Ensino o Rio Grande do 
Norte”, originário do Comitê de Educação para Gestão das Ações de 
Combate à Pandemia da Covid-19, criado pelo Decreto nº 29.973, de 
09 de setembro de 2020, para a gerência do combate à Covid-19 no 
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âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, com o 
objetivo de definir “diretrizes que orientam com clareza os Sistemas de 

Ensino do Estado e dos Municípios a enfrentarem com significativa 
segurança os desafios novos que o contexto sanitário da Covid-19 
colocou para a educação”, [...] especialmente 
oferecendo “orientações para a comunidade escolar do Estado, em 

todas as suas instâncias organizativas, no tocante ao planejamento e 
aos procedimentos necessários ao retorno da oferta de aulas 
presenciais”; foram convocados novos professores; disponibilização 

de aplicativos eletrônicos com conteúdos pedagógicos; aulas 
transmitidas por canal de televisão; e tantas outras ações. 
A Cláusula Décima Segunda do referido Termo, estabeleceu estabelece 
o retorno das atividades presenciais no ano de 2021, em 01 de fevereiro 
de 2021, nas escolas de integrantes da rede estadual de ensino; 
Ocorre que, sobreveio nova onda de COVID-19 no país inteiro e não 
foi diferente no Estado do RN, responsável por causar mais mortes do 
que a primeira onda, e num momento em que ainda não se tinha obtido 
um controle real da pandemia, os casos cresceram e atingiram números 
assustadores, maiores que os observados no início da pandemia. 
Assim, novamente fez-se necessário a adoção de medidas de 
isolamento, conforme sugerido pelo Comitê de Especialistas da 
Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), tendo sido editado o 
Decreto nº 30.458, de 1º de abril de 2021, estabelecendo medidas 
restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Norte. 
Neste momento, aguardamos parecer do Comitê Científico/SESAP que 
oriente as decisões a serem tomadas, quanto 
a possibilidade de retomada das atividades presenciais nas escolas do 
estado, particulares e públicas, com a indicação de medidas a serem 
de medidas preventivas e protetivas dirigidas aos profissionais da 
educação, aos estudantes e suas famílias, preservando a saúde e a 
integridade da comunidade escolar. 
Quanto as escolas da rede estadual de ensino, esta Secretaria tem 
utilizado orientações e protocolos existentes para que as unidades 
escolares façam as adequações preparatórias necessárias de sua 
estrutura física através de repasse de recursos financeiros do 
Programa PPDE/Emergencial e outras ações de fomento. 

Em que pese o Termo de Acordo Extrajudicial firmado com o d. MPE, 

estabelecendo o retorno das atividades presenciais no ano de 2021, em 01 de fevereiro de 

2021, nas escolas de integrantes da rede estadual de ensino, neste ínterim, o Estado do 

RN sofreu com nova onda de casos de COVID- 19. Situação que ainda se mostra vigente, 

conforme podemos observar nos gráficos obtidos no site do Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde (LAIS/HUOL/UFRN) (https://covid.lais.ufrn.br/) 
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Como nitidamente observável, o Estado do Rio Grande do Norte, apesar 

dos esforços, ainda não conseguiu conter o quadro de disseminação da Covid-19 no 

Estado, quadro esse que poderá ser ainda mais agravado, data vênia, através de decisões 

judiciais, como requeridas pela parte autora, no sentido de promover, de forma imediata, 

em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em 

qualquer das etapas da Educação Básica o retorno das aulas presenciais. Levando em 

conta que apesar da faixa etária da maior parte do grupo que frequenta a educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) ser formado por crianças e 

adolescentes, e que este grupo não apresenta, estatisticamente, maior incidência de óbitos 

pela COVID-19, este grupo depende de um grupo familiar para sua mantença, podendo 

através do contato direto com os demais familiares (Pais, avós, bisavós, dentre outros) 

serem vetores para uma maior propagação da Covid-19 para os grupos de risco. 

Além do mais, os próprios professores correm riscos com uma volta 

imediata, vez que o grupo de profissionais da educação ainda não estão, em sua totalidade, 

vacinados. 

Por conseguinte, fez-se necessário adoção de medidas de isolamento, 

conforme sugerido pelo Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde 
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Pública(SESAP). No mesmo procedimento administrativo acima referido, a Secretaria de 

Estado da Saúde Pública(SESAP) manifestou-se da seguinte forma. 

“Em que pese esta Secretaria de Saúde reconhecer a importância do 

retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, 
públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da 
educação, em razão de sua imprescindibilidade para o 
desenvolvimento dos alunos, o que cabe aqui citar por parte da SESAP 
é com relação ao momento em que se encontra a situação Sanitária do 
Estado, levando em conta aspectos como: i) a atual taxa de 
transmissibilidade do vírus, ii) as variantes em circulação, iii) a taxa 
de ocupação de leitos na rede pública e privada entre outros fatores. 
Consoante ao que foi citado anteriormente, a Secretaria de Estado da 
Saúde Pública – SESAP, por meio do Processo nº 
05510092.000393/2021-76, já encaminhou resposta ao parquet com 
relação ao mesmo objeto, qual seja, a possibilidade de retorno às aulas 
presenciais. Na ocasião, o Sr. Secretário de Saúde subsidiado pelas 
informações do Comitê Consultivo (Recomendação 022/2021 - ID 
9218491) encaminhou a Informação 03 (ID 9218385) do citado 
processo que segue anexa. 
Atualmente, contrário do que era previsto no parecer anterior, há um 
notório agravamento da situação sanitária do estado do RN. 
Representando um verdadeiro risco de ordem sanitária a volta as 
atividades escolares nesse momento da Pandemia, colocando em risco 
inclusive todo o esforço empreendido até aqui pela sociedade potiguar, 
nos termos da recomendação 027/2021 (ID 9218513) do Comitê 
Consultivo, que igualmente segue anexo. 
De outra banda, compreendemos que todo o esforço deve ser feito no 
sentido de garantir que os alunos da rede pública de ensino possam 
voltar com segurança a suas atividades regulares, por ser o direito à 
Educação um bem jurídico tão importante quanto à Saúde. No entanto, 
registramos que naquilo que compete à SESAP, há um esforço gigante 
em assegurar o bem-estar da população do estado. 
 No que tange aos pontos que tratam da inclusão das escolas 
como  atividades/serviços educacionais presenciais, em todas as etapas 
da educação básica, das redes de ensino pública e privada, no rol das 
atividades/serviços essenciais nos decretos estaduais a serem 
expedidos acerca das medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e, na 
conferência de tratamento às atividades educacionais presenciais o 
mesmo tratamento normativo em relação aos demais serviços 
essenciais quando da aplicação de medidas sanitárias restritivas, o 
Decreto Nº 30.458, de 1º de abril de 2021 que 
estabeleceu  medidas  restritivas,  de  caráter excepcional 
e  temporário,  destinadas  ao 
enfrentamento  da  pandemia  da  COVID-19, no âmbito do Estado do 
Rio Grande do Norte elencou os serviços essenciais em seu Art. 3º[1]. 
Nessa lógica trata os serviços essenciais exatamente em conformidade 
com a necessidade de manutenção de medidas restritivas visando à 
diminuição das aglomerações e 
do fluxo  de  pessoas  em  espaços  coletivos,  uma  vez  que persiste 
ainda uma baixa proporção da população vacinada, muito distante 
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ainda do mínimo necessário para haver uma influência na redução do 
números de novos casos. 
Assim, enquanto persistir índices sanitários/epidemiológicos que 
pressionem o Sistema de Saúde do Estado a ponto de potencializar tão 
fortemente o aumento do número de casos e a taxa de óbitos 
relacionados à Covid-19 haverá a necessidade de manutenção dessa 
recomendação por parte dessa Secretaria, pois não é só a convivência 
intraescolar o grande problema, mas todos os aspectos relacionados 
com a volta às atividades presenciais. 
 Pelo exposto, concluímos que do ponto de vista sanitário esse não é o 
melhor momento para o retorno das atividades escolares em sua 
plenitude. O que não significa que medidas urgentes não estão sendo 
tomadas por esta Secretaria no sentido de melhorar o cenário 
epidemiológico-sanitário-assistencial, e no que concerne à Secretaria 
de Educação a recomendação é que o plano de retomada das aulas 
passe a ser executado vislumbrando as modalidades híbrido-presencial 
logo que o cenário epidemiológico permitir, estando a SESAP a 
disposição para contribuir no que for necessário”. 

 
Ponderando que existe um agravamento da situação sanitária do estado do 

RN, representando um verdadeiro risco de ordem sanitária a volta as atividades escolares 

nesse momento da Pandemia, colocando em risco inclusive todo o esforço empreendido 

até aqui pela sociedade potiguar, nos termos da recomendação 027/2021 (ID 9218513) 

do Comitê Consultivo (anexo no ID 67721494). 

Acrescenta que, enquanto persistir índices sanitários/epidemiológicos que 

pressionem o Sistema de Saúde do Estado a ponto de potencializar tão fortemente o 

aumento do número de casos e a taxa de óbitos relacionados à Covid-19, haverá a 

necessidade de manutenção dessa recomendação por parte dessa Secretaria, pois não é só 

a convivência intraescolar o grande problema, mas todos os aspectos relacionados com a 

volta às atividades presenciais, concluindo que do ponto de vista sanitário esse não é o 

melhor momento para o retorno das atividades escolares em sua plenitude (o que não 

significa que medidas urgentes não estão sendo tomadas pelo SESAP no sentido de 

melhorar o cenário epidemiológico-sanitário-assistencial). 

Chama-se, ainda, atenção para os dados contidos na Informação 3/2021 - 

SESAP - COMITE CONSULTIVO/SESAP–SECRETARIO (anexa no ID 67721494) e 

na RECOMENDAÇÃO No. 27 (anexa no ID 67721494), que demonstram ser prematuro 

o retorno imediato às aulas presenciais. 

Ademais, foi protocolado no STF a Reclamação (RCL) 47067 pelo 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (Sinte/RN), com pedido de cassação da 

decisão da Justiça Estadual que deferiu parcialmente a liminar para o retorno imediato 

das aulas presenciais no Estado do RN, pleito esse deferido pelo Exmo Ministro do 
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Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que cassou em 29/04/2021 a 

referida decisão da Justiça do Rio Grande do Norte.  

Os paradigmas de confronto invocados pelo SINTE/RN foram as decisões 

proferidas na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal 

Pleno, DJe de 13/11/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), da relatoria do 

Min. Relator Alexandre de Moraes. 

Conforme se extrai do julgado da referida Reclamação (RCL):  

“No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu 

parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à 
Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, 
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do 
inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República 
poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e 
atividades essenciais. 

 
Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido nela formulado foi 

julgado parcialmente procedente para assegurar a efetiva observância 
dos artigos 23,II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição 
Federal na aplicação da Lei13.979/20 e dispositivos conexos, 
RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas atribuições 
e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou 
manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a 
pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, 
quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, 
atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem 
prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas 
restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário.” 

 

O Ministro Alexandre de Morais prossegue:  

Como se observa, a dinâmica estabelecida pelo ato 
impugnado, ao impor ao Ente Público a volta, ainda que de forma 
gradual, facultativa e híbrida, dos serviços educacionais presenciais, 
acabou por esvaziar a competência própria do Estado Rio Grande do 
Norte para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos 
serviços públicos e atividades essenciais durante o período de 
enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o 
decidido por esta CORTE na ADI 6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. 
EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 
MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria. Este esvaziamento 
ocorre não só em casos de determinação de afastamento de medidas 
restritivas, mas também de sua imposição pelo Poder Judiciário, sem 
embasamento técnico ou em confronto com as decisões gerais havidas 
pelo Poder Executivo, em todos os âmbitos, visando a garantia da 
saúde e a continuidade dos serviços públicos essenciais. Neste sentido: 
Rcl 46.230-MC, rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão 26.04.2021. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado 
proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Natal/RN, nos autos da RCL 47067 / RN , Ação Civil Pública 
0817547-88.2021.8.20.5001.”  (GRIFO NOSSO). 

Diante de todo o exposto, julgar procedente o pleito autoral permitindo o 

retorno imediato das aulas presenciais em toda a rede de ensino do Estado do Rio Grande 

do Norte, pode agravar ainda mais a situação epidemiológica do Estado, que consta com 

mais de 6.000 (seis mil) óbitos, relevando-se também os dados da alta Taxa de Ocupação 

de Leitos de UTI COVID-19 SUS, em 84.83%, conforme pode ser consultado pelos dados 

atualizados pela SESAP no site “https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/”.  

 

O Estado busca com o Decreto supracitado e as medidas dele decorrentes 

apenas resguardar a INCOLUMIDADE PÚBLICA, com o fito de evitar danos 

irreparáveis ao Estado e a população do Rio Grande do Norte.  

Por todo o exposto, requer-se a decretação da total improcedência dos 

pleitos formulados pela parte autora. 

III – DOS PEDIDOS 

 

Por todos os fatos e motivos acima expostos, requer o demandado a total 

improcedência da pretensão autoral. 

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. 

 

Nestes termos, 

Espera deferimento. 
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Natal/RN, 18 de junho 2021. 

 

João Carlos Gomes Coque 
Procurador do Estado 
Matrícula 194.158-5 

 
 

Mateus Deodato Pinto 
Residente da PGE/RN 
Matrícula 238.832-4 
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     M.M Juiz,

     O Ministério Público vem dar-se por ciente da decisão de ID 67966215, proferida em 24/04/2021, a
qual deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Estado do Rio Grande do Norte, no
prazo de 48 horas, PERMITA o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas
e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma HÍBRIDA,
GRADUAL E FACULTATIVA, ficando a abertura e funcionamento das escolas da rede privada
condicionada ao cumprimento do que está determinado nos Protocolos Sanitários vigentes, de modo que
as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas e a abertura e funcionamento das escolas
das redes públicas estadual e municipais submetida aos respectivos Planos de Retomada de Atividades
Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos, devidamente elaborados,
aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de
acordo com o previsto no item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades
Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, devidamente implementados e
cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitárias vigentes, condições estas que estão a ser
devidamente examinadas nos autos da ação de nº 0800487-05.2021.8.20.5001, estando em curso prazo
para que o Estado apresente o referido Plano naquela ação, no caso das escolas públicas.

     Natal/RN, data da assinatura eletrônica.
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 67993975, me dirigi ao local e lá INTIMEI o ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Diretora da Secretaria Geral /PGE-RN, que após a leitura do
mandado, exarou o seu ciente e recebeu a contra fé. O referido é verdade e dou fé. 
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 67993975, me dirigi ao local e lá INTIMEI o ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Secretaria Geral /PGE-RN, que após a leitura do mandado,
exarou o seu ciente e recebeu a contra fé. O referido é verdade e dou fé. 
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CERTIDÃO

 

Certifico e dou fé que INTIMEI a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte Maria de Fatima
Bezerra na pessoa da Assessora Especial de Governo  Luciana Daltro a    qual exarou nota de ciente e
aceitou contrafé que lhe ofereci.

 

 

Natal 26 de Abril de 2021

Mucio Rebouças de Oliveira

Oficial de Justiça

Mat 197199-9
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE      

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

  

MANDADO DE INTIMAÇÃO - Cumprir Decisão 

 

  AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) nº 0817547-88.2021.8.20.5001

Parte Ativa: MPRN - 78ª Promotoria Natal

Parte Passiva: Estado do Rio Grande do Norte

 

 U R G E N T E 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor  , Juiz de DireitoARTUR CORTEZ BONIFÁCIO
desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente,
extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixo indicada, INTIMAÇÃO para que
cumpra, de imediato, a decisão de ID. nº 67966215, que deferiu    PARCIALMENTE a tutela de
urgência pleiteada pelo Ministério Público na presente ação para determinar que o Estado do Rio
Grande do Norte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,  PERMITA  o retorno das aulas
presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em
qualquer das etapas da Educação Básica, de forma  HÍBRIDA, GRADUAL E
FACULTATIVA, ficando a abertura e funcionamento das escolas da rede privada condicionada ao
cumprimento do que está determinado nos Protocolos Sanitários vigentes, de modo que as medidas
de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas  e  a abertura e funcionamento das escolas das
redes públicas estadual e municipais submetida aos respectivos Planos de Retomada de Atividades
Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos, devidamente
elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por
Portaria, de acordo com o previsto no item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada
das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda,
devidamente implementados e cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitárias
vigentes,  condições estas que estão a ser devidamente examinadas nos autos da ação de nº
0800487-05.2021.8.20.5001, estando em curso prazo para que o Estado apresente o referido Plano
naquela ação, no caso das escolas públicas.  Segue cópia da decisão retro, como parte integrante deste
mandado.  

DECISÃO: "CÓPIA ANEXA".                                                     
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PARTE A SER INTIMADA:  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio de sua
CentroGovernadora - Srª. Fátima Bezerra, ou a quem as suas vezes fizer,  com endereço no 

Administrativo do Estado, Avenida Senador Salgado Filho, s/n, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP:
59064-901.

 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de Natal,
Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

  NATAL/RN, 26 de abril de 2021.

Francisco de Assis Araújo da Silva

Chefe de Secretaria 

Mat. 163.227-2 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE     

 JUÍZO DE DIREITO DA  2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL
FÓRUM "DESEMBARGADOR MIGUEL SEABRA FAGUNDES"

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO - Cumprir Decisão 

  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) nº 0817547-88.2021.8.20.5001

Parte Ativa: MPRN - 78ª Promotoria Natal

Parte Passiva: Estado do Rio Grande do Norte

 U R G E N T E

De ordem do Excelentíssimo Senhor Doutor  , Juiz deARTUR CORTEZ BONIFÁCIO
Direito desta 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na forma da lei, etc. 

 MANDA ao Oficial de Justiça, encarregado da diligência que, em cumprimento ao
presente, extraído da ação, acima caracterizada, efetue a    da parte abaixoINTIMAÇÃO
indicada,  para que cumpra, de imediato, a decisão de ID. nº 67966215, que
deferiu    PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público na
presente ação para determinar que o Estado do Rio Grande do Norte, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas,  PERMITA  o retorno das aulas presenciais em todas as
instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das
etapas da Educação Básica, de forma HÍBRIDA, GRADUAL E FACULTATIVA,  ficando a
abertura e funcionamento das escolas da rede privada condicionada ao cumprimento do
que está determinado nos Protocolos Sanitários vigentes, de modo que as medidas de
biossegurança sejam rigorosamente cumpridas  e  a abertura e funcionamento das
escolas das redes públicas estadual e municipais submetida aos respectivos Planos de
Retomada de Atividades Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários
e pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês
Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no
item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos
Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, devidamente implementados
e cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitárias vigentes,  condições estas
que estão a ser devidamente examinadas nos autos da ação de nº
0800487-05.2021.8.20.5001, estando em curso prazo para que o Estado apresente o
referido Plano naquela ação, no caso das escolas públicas.  Segue cópia da decisão retro,
como parte integrante deste mandado.  
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DECISÃO: "CÓPIA ANEXA".                                                     

 PARTE A SER INTIMADA: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio de seu
Procurador-Geral, ou a quem as suas vezes fizer, com endereço na Avenida Afonso Pena,
1155, Tirol, NATAL - RN - CEP: 59020-100. 

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. DADO E PASSADO nesta Comarca de
Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte.

  NATAL/RN, 26 de abril de 2021.

Francisco de Assis Araújo da Silva

Chefe de Secretaria 

Mat. 163.227-2 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0817547-88.2021.8.20.5001

 

AUTOR: MPRN - 78ª PROMOTORIA NATAL

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

                                                       DECISÃO   

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte,

ambos devidamente qualificados.

Alega o   em sua inicial que:Parquet

a) desde março de 2020, como forma de enfrentamento à pandemia causada pelo

novo coronavírus, o Estado do Rio Grande do Norte vem expedindo decretos estabelecendo restrições e

obrigações para os setores públicos e privados;

b) em 17 de março de 2020, foi expedido o Decreto Estadual nº 29.524, o qual

estabeleceu a suspensão das atividades escolares presenciais nas unidades da rede pública e privada de

ensino no âmbito do ensino infantil, fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante;

c) por meio do Decreto 29.989, de 18 de setembro de 2020, foi autorizada a

retomada das atividades escolares presenciais da rede privada de ensino. A rede pública, no entanto, ficou

de fora de tal permissão, pois o Estado tinha o objetivo de construir e implementar os protocolos

sanitários para a reabertura gradual e segura das escolas da rede pública no ano de 2021;

d) iniciado o ano de 2021, as escolas públicas permaneceram fechadas, com a

previsão de retomada de alguns municípios no período de março a abril de 2021;

Num. 67966215 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ARTUR CORTEZ BONIFACIO - 24/04/2021 16:40:34
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042416403482500000064981593
Número do documento: 21042416403482500000064981593

Num. 10249578 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



e) em face do aumento do número de casos, em 05 de março de 2021, foi editado

o Decreto Estadual nº 30.388, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes pública estadual e

privada de ensino, excepcionando as escolas e instituições de ensino fundamental das séries iniciais e do

ensino fundamental I.

f) com o agravamento da situação epidemiológica no Estado, o Decreto seguinte,

de nº 30.419, de 17 de março de 2021, suspendeu todas as atividades presenciais da rede pública e privada

de ensino, mantendo em funcionamento todos os serviços considerados essenciais.

h) não tendo sido a educação considerada como serviço essencial, o Ministério

Público Estadual expediu em 31/03/2021, a Recomendação Conjunta n. 01/2021 ao Estado do Rio Grande

do Norte, pleiteando, dentre outras medidas, tal inclusão. Contudo, mesmo após tal Recomendação, em

01/04/2021, foi publicado o Decreto Estadual nº 30.458/2021, com período de vigência de 05/04/2021 a

16/04/2021, impondo restrições mais severas aos serviços educacionais, se comparados aos demais

serviços, e conferindo tratamento desigual aos alunos da rede pública.

i) na linha dos últimos três decretos estaduais, nas situações de maior restrição

social, fecharam-se as escolas todas mantendo abertas as demais atividades consideradas essenciais.

Melhorado os dados epidemiológicos, permitiu-se a abertura dos demais serviços, inclusive não

essenciais, mas as escolas da rede pública permaneceram integralmente fechadas e apenas parte das

escolas da rede privada puderam funcionar.

Amparado em tais questões, requer o Ministério Público, em sede liminar, que o

Estado do Rio Grande do Norte seja compelido a obrigação de fazer consistente em permitir o retorno

 das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais,

em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma híbrida, gradual e facultativa.

Permitido tal retorno, pede ainda o MP, que a abertura e funcionamento das

escolas da rede privada seja condicionada ao cumprimento do que está determinado nos Protocolos

Sanitários vigentes, de modo que as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas. Quanto às

escolas da rede pública estadual e municipais, pede que a abertura e funcionamento das referidas unidades

ocorra de acordo com os respectivos Planos de Retomada de Atividades Escolares Presenciais que

contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados

pelos Comitês Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no

item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual

e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, devidamente implementados e cumpridos, respeitando-se todas

as exigências sanitárias vigentes.

Além dos pedidos acima destacados, o  requer, de forma liminar, que oParquet

Estado do RN inclua as atividades/serviços educacionais presenciais, em todas as etapas da educação

básica, das redes de ensino pública e privada, no rol das atividades/serviços essenciais nos decretos

estaduais a serem expedidos acerca das medidas para o enfrentamento do novo coronavírus, conferindo às

referidas atividades o mesmo tratamento normativo em relação aos demais serviços essenciais quando da

aplicação e de medidas sanitárias restritivas, e quando houver necessidade epidemiológica, sejam
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suspensas primeiramente outras atividades/serviços que tenham menor relevância e impacto social

comparados com as atividades escolares presenciais, priorizando a manutenção dessas atividades de

educação presencial em todas as etapas da educação básica das redes pública e privada de ensino.

Por fim, pede que quando da eventual necessidade de suspensão das atividades

escolares presenciais nas redes pública e privada da educação, seja conferido tratamento igualitário,

abstendo-se de autorizar apenas a retomada das atividades escolares de forma presencial na rede privada

de ensino, em descompasso com a rede pública, tudo isso sob pena de multa diária no valor de R$

100.000,00 a ser convertida em benefício do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A ação foi inicialmente distribuída perante a 2ª Vara da Infância e da Juventude

desta Comarca, porém o mencionado juízo declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, de

modo que a ação seguiu, por sorteio, para a 1ª Vara da Fazenda Pública. Naquele juízo, foram requisitadas

informações à parte demandada, bem como requerido pelo SINTE/RN o ingresso na ação na qualidade de

terceiro interessado.

O Estado do Rio Grande do Norte apresentou manifestação ao pedido liminar (id

nº 67721490) em 16 de abril, pleiteando, em síntese, o indeferimento da liminar, em face do agravamento

da situação epidemiológica no Estado.

Contudo, em razão da existência da ação de nº 0800487-05.2021.8.20.5001, em

trâmite nesta unidade desde 11 de janeiro de 2021, que versa sobre questões semelhantes, foi determinada

 a remessa do presente feito para esta jurisdição, em face do risco de decisões conflitantes.  

É o que importa relatar. Passo ao exame da tutela de urgência.

2- RAZÕES DE DECIDIR

2.1 – DA NECESSIDADE DE REUNIÃO ENTRE A PRESENTE AÇÃO E O

PROCESSO DE Nº 0800487-05.2021.8.20.5001

Primeiramente reconheço ser necessária a reunião do presente processo à ação de

nº 0800487-05.2021.8.20.5001, em trâmite neste juízo desde 11 de janeiro de 2021, uma vez que a

demanda mencionada é fruto de um acordo extrajudicial feito entre o MP estadual e o Estado do Rio

Grande do Norte quanto à estruturação necessária ao retorno das aulas na rede pública estadual de ensino

e se encontra em fase de execução, diante dos descumprimentos relatados pelo Órgão proponente.

Conforme a Ata da audiência realizada nos autos da ação supracitada, em 14 de

abril do corrente mês, com fins conciliatórios, o Estado do Rio Grande do Norte se comprometeu a:
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a) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar nos autos relatório circunstanciado,

informando acerca das medidas adotadas em relação ao cumprimento de todas as

cláusulas do acordo  extrajudicial,  apontadas pelo Ministério Público ao id nº

66515483 como descumpridas;

b) no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresentar nos autos, plano de retomada das

atividades escolares presenciais com protocolo sanitário e pedagógico de retorno

às aulas presenciais.

Por sua vez, o pedido liminar constante no item 5.3 da presente ação civil pública,

foi assim redigido:

"5.3. uma vez estabelecida a medida prevista no item 5.1, que a abertura e

funcionamento das escolas das redes públicas estadual e municipais ocorra de

acordo com os respectivos Planos de Retomada de Atividades Escolares

,Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos

devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Estadual

e Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no item 2 do

Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos

Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, devidamente

implementados e cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitárias

vigentes;".

Considerando apenas este item é de se observar a relação entre as duas demandas.

A abertura e funcionamento das unidades escolares públicas como requer o MP, depende da observância

do Plano de Retomada de Atividades Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e

pedagógicos, documento esse que o Estado do RN se comprometeu a entregar nos autos da ação de nº

0800487-05.2021.8.20.5001 com vistas a ter reconhecidas como adimplidas as cláusulas firmadas no

acordo extrajudicial embasador daquela ação.

Portanto, em atenção às regras contidas no art. 55 do CPC, sobretudo em face do

risco de prolação de decisões conflitantes, comungo do entendimento exarado pelo Magistrado da 1ª

Vara, entendendo que a 2ª Vara da Fazenda Pública de Natal é o juízo prevento na situação posta,

cabendo à Secretaria efetuar as retificações necessárias no sistema, para que as ações em comento sejam

apensadas virtualmente.
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2.2 – DA ADMISSÃO DO SINTE/RN NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO

INTERESSADO

Ao id nº 67392965, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio

Grande do Norte requereu seu ingresso no feito, na qualidade de terceiro interessado.

Considerando que a entidade em questão é responsável pela defesa da categoria

profissional diretamente afetada pelo último Decreto e por qualquer decisão proferida nos presentes autos,

entendo perfeitamente admissível seu ingresso na lide nos moldes postulados, daí porque determino à

Secretaria que proceda com as retificações necessárias no sistema, a fim de constar o SINTE/RN no

cadastro da ação.

2.3 – DA LIMINAR

Inicialmente conheço do pedido, presentes, em princípio, as condições do art. 129,

III da Constituição Federal: "São funções institucionais do Ministério Público: (...) promover o inquérito

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros

interesses difusos e coletivos".

A Lei 7.347/85, que regulamenta a Ação Civil Pública, espécie jurídica ora

analisada, estabelece em seu art. 12, a possibilidade de concessão de mandado liminar pelo juiz, com ou

sem justificação prévia.

No caso da tutela liminar, há expressa previsão no art. 19 da Lei em comento de

remessa à aplicação do CPC, de forma subsidiária, pelo que se hão de fazer incidir os artigos 294 e

seguintes do Código de Ritos. Este dispositivo divide as tutelas provisórias em urgência ou evidência,

cabendo, ao caso, a primeira, cuja regulamentação se encontra no art. 300 do mesmo  o qual elenca,codex, 

de forma expressa, os requisitos necessários à configuração do direito à eventual prestação jurisdicional

de urgência, a saber: probabilidade ( ) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil aofumus boni juris

processo ( ).periculum in mora

O chamado   é a aparência do direito subjetivo em discussão nofumus boni iuris

processo, a probabilidade de êxito, em face do amparo do sistema de direito. Já o  periculum in mora

 significa o perigo de dano derivado do retardamento da medida definitiva e pode provir da demora em

obter-se a prestação jurisdicional.

No mesmo sentido, em se tratando o presente caso de demanda que versa sobre

direito fundamental da criança e do adolescente, o ECA prevê em seu art. 213:
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Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,

o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou

após justificação prévia, citando o réu.

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa

diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou

compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do

preceito 

No presente caso concreto, em sede de cognição sumária, própria desta fase

processual, enxergo presentes os dois requisitos acima elencados, suficientes ao deferimento parcial da

medida buscada, conforme se verá adiante.

O   encontra-se configurado, na medida em que, o fechamentopericulum in mora

das escolas por mais de um ano traz evidentes prejuízos às crianças e adolescentes que são retiradas do

ambiente escolar obrigando-se a viver em isolamento social. Tais prejuízos, são evidenciados pela própria

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em nota complementar publicada em 26 de janeiro do corrente

ano, versando sobre o retorno Seguro nas escolas, cujos trechos relevantes a este ponto transcrevo a

seguir:

Em março de 2020, a SBP iniciou ações de cuidados preventivos para minimizar

o impacto da pandemia e do isolamento social no crescimento e desenvolvimento

infantil, demonstrando o seu compromisso com a infância e adolescência. O

Departamento de Pediatria do Comportamento e Desenvolvimento chamou

atenção para a situação de adversidade e alertava para inúmeras medidas para

confinamento dentro de casa que certamente aumenta o estresse, e que

eventualmente pode se tornar tóxico. A Sociedade Brasileira de Pediatria

apresentou documentos científicos de interesse geral para a comunidade de saúde

e para toda a sociedade, com inúmeras orientações sobre organização do tempo e

da utilização deste, dentro de casa, estabelecendo rotinas e agendas claras,

diálogos frequentes com as crianças, utilizando linguagem simples, mantendo

alimentação adequada, atividade física, utilização saudável de telas, sugerindo

brincadeiras, numa abordagem de prevenção. Apesar disso, podem ser citados

como impactos negativos no desenvolvimento infantil desde o início da

:pandemia

 • A prevalência de transtornos mentais e do desenvolvimento está aumentando

• O risco de impactos negativos na escolarização e na evasão escolar está cada

vez maior
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• Os efeitos negativos do estresse tóxico e da violência nas crianças estão

impactando a saúde individual, familiar e pública

  • O risco de efeitos negativos no desenvolvimento, na saúde mental, na

escolarização e na capacidade de trabalho futuro está aumentando, com

consequências nos índices sociais e econômicos, segundo dados de pesquisas

sobre a relevância de investimentos na primeira infância. 

Não se pode deixar de mencionar ainda que o fechamento das escolas, sobretudo

as públicas, acaba trazendo prejuízos até mesmo de cunho nutricional, porquanto, tragicamente, muitos

alunos conseguem ter alimentação mínima garantida apenas quando frequentam as escolas, tanto que,

visando contornar tal situação várias Prefeituras têm organizados kits alimentares básicos para distribuir

às famílias das crianças matriculadas nas escolas, ainda que se encontrem fechadas.

Outrossim, a retirada das crianças e adolescentes do ambiente escolar contribui à

submissão de tais indivíduos a toda sorte de responsabilidades que antes não lhe cabiam e até mesmo de

violências, domésticas ou não.

O prejuízo é, portanto, clarividente.

                                Noutro quadrante, a probabilidade do direito se extrai da necessidade de observância

da legislação aplicável à espécie, a partir da consideração da Lei Maior, a Constituição Federal, norma

regente das relações jurídicas e interpessoais no Estado brasileiro, sobretudo porque estamos a tratar de o

dever de educar que tem o Estado em relação às crianças e adolescentes, direito este de ordem

fundamental incluso no art. 6º, na pauta dos direitos sociais, no art. 205 e no art. 212, o primeiro como

comando geral ao Estado e o segundo no que tange à alocação prioritária e cogente dos recursos à

educação, pelos entes públicos.

De suma fática, resulta que o Ministério Público requer o retorno gradual, híbrido

e facultativo das atividades escolares presencias nas redes pública e privada de ensino, refutando de forma

veemente as medidas tomadas no Decreto que antecedeu ao ajuizamento desta ação, quanto ao

funcionamento das escolas no RN.

 De antemão, temos presente a competência concorrente, portanto, inerente a

 qualquer entidade integrante da Federação, no que tange ao disciplinamento legislativo da matéria, nos

termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341, in verbis:

EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA

INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À

SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE

2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E

ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA

INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
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COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE

DEFERIDA. 1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização

Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de

discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado

Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para

proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva,

isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado

Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e

o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante

emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. 2. O exercício da

competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros

materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades

políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz

delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 3. O pior erro

na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações

essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto

da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal,

impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas

competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor

dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os

Municípios. 4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do

art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando

único, dentro de cada um deles. 5. É preciso ler as normas que integram a Lei

13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar

sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de

1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a

competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da

saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses

serviços. 6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados

Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas

e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde,

não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da

Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948),

mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia

ao direito à saúde. 7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é

comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se

pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e

nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. 8. Medida cautelar

parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do

art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada

esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o

Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços
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públicos e atividades essenciais.(ADI 6341 MC-Ref, Relator(a): MARCO

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em

15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271   DIVULG 12-11-2020 

PUBLIC 13-11-2020)

 

Bem verdade que a competência administrativa comum e legislativa concorrente

ou ainda a suplementar quanto a assuntos de interesse local, no enfrentamento da atual crise sanitária, tem

gerado uma "guerra" de Decretos entre Municípios e Estados, ocasionando fortes dúvidas na comunidade.

Desde já fixo posição para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à questão,

como se extrai do Acórdão acima, fazendo prevalecer a norma estadual (v.g Rcl 39.790, ES, de

22/04/2020, Rcl 0049756-54.2021.1.00.0000 RS 0049756-54.2021.1.00.0000/2021, SL 1428 e SL 1429,

todas do STF), porquanto esta tem se apresentado mais favorável à saúde, e,   portanto à vida, e isto

significa uma maior rigidez na aplicação de medidas restritivas, até mesmo como mecanismo de controle,

evitando um "festival" normativo que viria a dificultar o gerenciamento das políticas a serem tomadas de

forma holística. Sinteticamente, e esta tem sido a tônica dos Tribunais, acompanho o entendimento do

Pretório Excelso, no sentido de que os Decretos Municipais  somente prevalecem quando mais restritivos

do que os estaduais, até mesmo pelo caráter provisório das decisões, em uma quadra que se espera

provisória vivida pela humanidade. Ou seja, a nossa posição não representa um "capitis diminutio" em

relação aos Municípios, até porque é susceptível de ocorrer o inverso: a norma municipal, em se

apresentar mais restritiva, vem a melhor resguardar o direito à saúde .

Vejo, portanto, como constitucional e extraordinária a necessidade de tomar

providências, como de fato as autoridades têm percebido, ao regulamentar condutas em estado de crise,

operando-se, a meu sentir, uma espécie de mutação constitucional impura ao sistema institucional de

crises, movida por aspectos sanitários, o que recomenda a possibilidade de a imposição de restrições ao

desfrute de direitos fundamentais, com limitações em caráter temporário sobre a liberdade de locomoção,

reunião, propriedade, exercício das atividades econômicas e profissões,  de caráter científico, educativo

ou religioso, pessoas e empresas, em favor do dever de proteção estatal à saúde, igualmente direito de

cidadania e de realização constitucional em favor da coletividade. Tudo deve ser compreendido

tomando em conta a conjuntura e o seu natural caráter provisório, repita-se, sob pena de sacrifício

ao próprio Estado Democrático de Direito, perfectiblizado na concretização da dignidade humana.

Entrementes, qual o liame ou diretriz para a permissão desta relativização, ainda

que na configuração de uma crise sanitária? Penso que as medidas devem ser hauridas na aplicação do

princípio da proporcionalidade, com a proibição de excessos e arbítrios, ou seja, aquilo que for

desmedido, inadequado e puder ser substituído por outro, em qualquer situação, obtemperado o interesse

público supremo. Como já pontuei em outra decisão, isso envolve um trabalho de ponderação entre bens

jurídicos tutelados e colidentes, em face do regime geral de proteção dos direitos fundamentais.

O nosso papel, portanto, enquanto Judiciário, é o julgamento crítico e com

independência destas medidas, decotando-se os excessos, em análise sistêmica, a partir da realidade
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empírica e de estatísticas oficiais, do que não discrepa a concretização do art. 2º da Constituição Federal,

no que tange à harmonia e separação dos poderes e o tratamento isonômico das diversas posições

jurídicas, dentro de um critério de racionalidade. Isto significa: a) de um lado, que a proteção judiciária

não pode ser negligenciada, porquanto "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou

ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CRFB),    do que não se afasta o conhecimento e julgamento por

Juízes quanto à matéria; b) de outro,   que se defere o exercício do poder discricionário às autoridades

administrativas, a quem compete as escolhas e ações, observada a legalidade constitucional; c) que

excessos, porque arbitrários, podem ser coibidos, designadamente quando as políticas públicas se

encontrarem desprovidas de adequada motivação, vale dizer, dissociadas de uma acurada análise técnica e

científica.

As decisões que os poderes devem tomar em casos de emergência, no combate à

Pandemia, por vezes, requerem rápidos resultados e imediato alcance das medidas, nomeadamente as

tomadas pelo Governo do Estado, em razão da grave crise da saúde, decorrente da disseminação da

COVID-19, doença reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS e que a

todos nós aflige, atormenta e causa situações de impotência, por vezes.

Como tenho feito nas demais decisões envolvendo questões relativas à tomada de

decisões no contexto da crise pandêmica que estamos a vivenciar, entendo necessário, antes de tudo,

analisar os dados científicos disponíveis e/ou recomendações feitas por órgãos técnicos acerca da questão,

para que, então, possa sobrepesar as escolhas feitas pelo Estado quanto à eventuais excessos/ilegalidades.

A esse respeito, observo que o relatório disponibilizado pelo Laboratório de

Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS) da bem conceituada UFRN, na data de hoje (24/04/2021),

evidencia a existência de mais leitos críticos disponíveis do que pacientes com perfil de leito crítico na

lista de regulação considerando-se o Estado do RN como um todo.

A sua vez, o relatório intitulado A EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA DA

, mais recente documento emitido pelo LAIS,COVID-19 NO RN: UMA ANÁLISE PÓS-PÁSCOA

datado de 17 de abril de 2021, fez as seguintes recomendações:

1) O Governo do Estado e os municípios devem apresentar à sociedade um plano

de retomada faseada das atividades econômicas, tendo em vista condições

epidemiológicas adequadas.

2) Considerando que as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a

reabrir, o Estado e os municípios devem, urgentemente, iniciar o retorno faseado

das atividades escolares híbridas nas escolas públicas. As crianças e os

adolescentes mais pobres do estado tiveram seus direitos constitucionais e suas

garantias legais maculados pela falta das atividades escolares presenciais,

ampliando a desigualdade social no RN em especial nos grupos mais vulneráveis.

É urgente e fundamental que o Poder Público no RN implemente métodos

educacionais que garantam estratégias de permanência com busca ativa de

alunos e o retorno de TODOS às escolas. Como diziam Anísio Teixeira, Darcy

Num. 67966215 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: ARTUR CORTEZ BONIFACIO - 24/04/2021 16:40:34
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042416403482500000064981593
Número do documento: 21042416403482500000064981593

Num. 10249578 - Pág. 36Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Ribeiro e Paulo Freire: não há educação pública de qualidade que seja barata,

portanto, devem ser investidos os recursos necessários para garantir o futuro

das crianças, adolescentes e jovens do RN.

3) O retorno das atividades escolares pode ocorrer de forma faseada, para tanto,

baseando-se nos indicadores epidemiológicos e assistenciais. Portanto, para

iniciar as aulas em formato híbrido nas escolas públicas deve-se observar tais

dados e a análise constante do risco e do benefício de abrir-se às escolas. É

essencial que a sociedade, as empresas, os poderes constituídos e, em especial,

os órgãos de fiscalização e de controle cobrem do Ministério da Educação, da

Secretaria de Educação do Estado e das Secretarias de Educação dos

Municípios a previsão orçamentária adequada e o aporte dos recursos

financeiros suficientes para que existam as condições necessárias para oferta do

, de modo que formatos alternativos de ensinoensino seguro nas escolas públicas

possam ser desenvolvidos e implementados.

4) As escolas devem estar estruturadas segundo protocolos estabelecidos pelas

autoridades sanitárias estaduais e locais tanto para escolas públicas quanto

particulares.

5) O Estado e todos os municípios precisam acompanhar as crianças que estão

em situação de vulnerabilidade e estão fora de sala de aula. Além disso, tomar as

medidas necessárias para que essas crianças sejam acolhidas e a situação de

vulnerabilidade seja revertida, garantindo-lhes os direitos essenciais aos quais

elas fazem jus.

6) Identificar os professores que não disponham do recurso necessário para

realização do ensino remoto e fornecer para estes as condições necessárias de

infraestrutura e capacitação para que possam desenvolver as atividades de

ensino.

7) Considerando a Saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme

prevê a Constituição Federal de 1988, os pacientes críticos em fila devem ser

objeto de um esforço de mobilização por parte da autoridade sanitária estadual

para a obtenção dos recursos financeiros necessários à sua imediata

hospitalização. 

Diante de tais dados, então, podemos concluir inexistir motivos atuais que

impeçam o deferimento da liminar buscada, até mesmo porque o que se persegue  é uma reaberturain casu

GRADUAL, FACULTATIVA E HÍBRIDA dos serviços educacionais presenciais. Soma-se a isso a

autorização de reabertura gradativa de serviços não essenciais.

Ademais, o próprio Estado do RN já sinalizou positivamente quanto à reabertura

das escolas quando assinou o acordo extrajudicial, embasador da ação de nº ,0800487-05.2021.8.20.5001
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que tramita também neste juízo. Na referida ação já consta, inclusive, manifestação do referido ente

informando o cumprimento de todas as cláusulas pleiteadas pelo MP.

  Há intenção do Governo na reabertura e existem informações prestadas pelo

próprio ente relativas à estruturação necessária à rede pública, estando apenas a se aguardar naqueles

autos a juntada de plano de retomada das atividades escolares presenciais com  protocolo sanitário e

pedagógico de retorno às aulas, obrigação para a qual as partes fixaram um prazo de 20 dias.

Outrossim, no DOE de hoje 23/04/2021, foi publicado o Decreto Estadual nº

30.516, o qual, em relação às atividades de ensino, assim dispôs:

Das atividades de ensino

Art. 13. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, sem prejuízo da

observância aos protocolos previstos no "Documento Potiguar - Diretrizes para

Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino

do Rio Grande do Norte", e a critério dos secretários de educação para as escolas

da rede pública, bem como dos gestores das escolas da rede privadas, as

instituições de ensino poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e

remotamente) nas seguintes séries educacionais:

I - até o 5º ano do ensino fundamental I;

II - 3ª série do ensino médio.

§ 1º No tocante à rede pública estadual de ensino, considerando a decisão lavrada

em termo de audiência conciliatória nos autos do Processo nº

0800487-05.2021.8.20.5001, a retomada das aulas presenciais está condicionada à

elaboração do "plano de retomada das atividades escolares presenciais com

protocolo sanitário e pedagógico", a ser apresentado até o dia 12 de maio de 2021,

em consonância com os dados epidemiológicos no Estado do Rio Grande do

Norte.

  § 2º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e

modalidades educacionais não contemplados no caput, das unidades das redes

pública e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, técnico e

especializante, devendo, quando possível, manter o ensino remoto.

§ 3º Não se sujeita à previsão do § 1º as atividades de educação em que o ensino

remoto seja inviável, exclusivamente para treinamento de profissionais de saúde,

bem como aulas práticas e laboratoriais para concluintes do ensino superior ou

ensino técnico profissionalizante.

§ 4º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a incidência

sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a disseminação do novo

coronavírus.
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Art. 14. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo

funcionamento híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das

medidas constantes nos artigos 6º e 7º deste Decreto, todas as normas atinentes à

medicina e segurança do trabalho, considerando o dever constitucional de

manutenção de um ambiente laboral sadio para colaboradores, docentes e

discentes, sob pena de responsabilização civil. Parágrafo único. Fica recomendado

aos gestores educacionais a priorização do trabalho remoto aos profissionais da

educação integrantes do grupo de risco da COVID-19.

Como se vê, a reabertura já foi autorizada e iniciada, não contemplando, contudo

todas as etapas da educação básica, o que é objeto do presente pedido. 

Quanto aos itens 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 do pedido liminar, relativos à declaração de

essencialidade do serviço de educação e da determinação para que o Estado priorize a manutenção do

funcionamento da educação em necessidade epidemiológica, bem como dispense tratamento igual aos

setores públicos e privados diante da mudança de cenário, entendo não ser possível o seu acatamento, em

sede de cognição sumária, pois tais medidas, a meu sentir, invadem a discricionariedade que é conferida

aos agentes públicos para tratar de tais questões, configurando-se um forma de interferência indevida de

um Poder sobre o outro.

Como afirmado acima, cabe ao Judiciário discutir os excessos eventualmente

praticados pela Administração em sua atividade e que acarretem ilegalidades, não pode, portanto, o Juiz

se imiscuir na atividade administrativa para substituir as escolhas feitas pelo Executivo, razão pela qual

entendo que a liminar perseguida deve ser parcialmente acatada.

Não obstante, destaco que também no DOE de hoje foi publicada a Lei nº 10.870,

de 22 de Abril de 2021, estabelecendo como essenciais no Estado do Rio Grande do Norte, as atividades

educacionais, ainda que em situação de emergência ou calamidade pública, circunscrevendo, entretanto,

as atividades educacionais, a toda e qualquer atividade feita no âmbito das instituições de ensino da rede

privada.

3 – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE a

tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público na presente ação para determinar que o Estado do Rio

Grande do Norte, no prazo de 48 horas,  o retorno das aulas presenciais em todas asPERMITA

instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação

Básica, de forma , HÍBRIDA, GRADUAL E FACULTATIVA ficando a abertura e funcionamento das

escolas da rede privada condicionada ao cumprimento do que está determinado nos Protocolos Sanitários

 e vigentes, de modo que as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas a abertura e

funcionamento das escolas das redes públicas estadual e municipais submetida aos respectivos Planos de

,Retomada de Atividades Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos

devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Estadual e Municipais,

constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no item 2 do Documento Potiguar: Diretrizes para
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Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda,

devidamente implementados e cumpridos, respeitando-se todas as exigências sanitárias vigentes, 

condições estas que estão a ser devidamente examinadas nos autos da ação de nº

0800487-05.2021.8.20.5001, estando em curso prazo para que o Estado apresente o referido Plano

naquela ação, no caso das escolas públicas.

Intime-se, com  o Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de suaurgência,

Governadora, para que cumpra imediatamente o decido nesta ação, encaminhando cópia da presente

decisão em anexo ao mandado.

Cite-se e a parte ré da presente decisão, devendo ser observado, no presente caso,

o termo inicial previsto no art. 335, I do CPC para apresentação de defesa.

Cumpra-se.

 

 

NATAL  /RN, 24 de abril de 2021.

ARTUR CORTEZ BONIFACIO

 Juiz de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Procuradoria Geral do Estado 
Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN - CEP 59020-265 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NATAL/RN. 

 

 

Ação Civil Pública n° 0817547-88.2021.8.20.5001 

Autor: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

Réu: Estado do Rio Grande do Norte 

 

 

O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito 

público interno, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio do 

Procurador do Estado ao final assinado, em atenção ao r. Despacho de ID. “67276031”, 

MANIFESTAR-SE acerca da medida liminar requerida. 

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo d. Ministério Público 

Estadual, na qual pretende, liminarmente: 

 

“5.1.inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e 
art.300 do CPC, que o Estado do Rio Grande de Norte seja, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, compelido a obrigação de 
fazer consistente em PERMITIR o retorno das aulas presenciais 
em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, 
estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação 
Básica, de forma híbrida, gradual e facultativa; 
5.2. uma vez estabelecida a medida prevista no item 5.1, que a 
abertura e funcionamento das escolas da rede privada seja 
condicionada ao cumprimento do que está determinado nos 
Protocolos Sanitários vigentes, de modo que as medidas de 
biossegurança sejam rigorosamente cumpridas; 
5.3. uma vez estabelecia a medida prevista no item 5.1, que a 
abertura e funcionamento das escolas das redes públicas 
estadual e municipais ocorra de acordo com os respectivos 
Planos de Retomada de Atividades Escolares Presenciais que 
contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos, 
devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês 
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Setoriais Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de 
acordo com o previsto no item 2 do Documento Potiguar: 
Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos 
Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, 
devidamente implementados e cumpridos, respeitando-se todas 
as exigências sanitárias vigentes; 
5.4. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e 
art.300 do CPC, que seja determinado ao Estado do Rio Grande 
de Norte que inclua as atividades/serviços educacionais 
presenciais, em todas as etapas da educação básica, das redes 
de ensino pública e privada, no rol das atividades/serviços 
essenciais nos decretos estaduais a serem expedidos acerca das 
medidas para o enfrentamento do novo coronavírus no âmbito 
do Estado do Rio Grande do Norte; 5.5.inaudita altera pars 
com fundamento no art. 213 do ECA e art.300 do CPC, que seja 
determinado ao Estado do Rio Grande do Norte que confira às 
atividades educacionais presenciais o mesmo tratamento 
normativo em relação aos demais serviços essenciais quando da 
aplicação de medidas sanitárias restritivas; 
5.6.inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e 
art.300 do CPC, que seja determinado ao Estado do Rio Grande 
do Norte, quando houve necessidade epidemiológica, que 
suspenda primeiramente outras atividades/serviços que tenham 
menor relevância e impacto social comparados com as 
atividades escolares presenciais, priorizando a manutenção 
dessas atividades de educação presencial em todas as etapas da 
educação básica das redes pública e privada de ensino; 
5.7.inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e 
art.300 do CPC, que seja determinado ao Estado do Rio Grande 
do Norte que, quando da eventual necessidade de suspensão das 
atividades escolares presenciais nas redes pública e privada da 
educação, confira tratamento igualitário, abstendo-se de 
autorizar apenas a retomada das atividades escolares de forma 
presencial na rede privada de ensino, em descompasso com a 
rede pública de ensino”. 

 

A pretensão, data venia, não merece acolhimento. 

Com efeito, instada por esta PGE, a Secretaria de Estado da Educação, da 

Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), instruiu o procedimento administrativo SEI 

01110065.000592/2021-81 (em anexo), informando o seguinte, da lavra do Exmo. Sub-

secretário. 

“Em atenção ao Mandado de Intimação (ID 9166945), informamos 
 que desde a edição do Decreto nº 29.524, de 17 de março de 2020, o 
Poder Executivo Estadual instituiu diversas medidas visando o 
isolamento social e nesse contexto a suspensão das atividades 
escolares, com o objetivo de proteger a população da pandemia em 
razão da disseminação comunitária da COVID-19 e garantir a 
segurança sanitária. 
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Nesse contexto, fez-se necessário a suspensão das aulas presenciais, 
visando preservar a saúde da comunidade escolar, incluindo-se 
professores e familiares. O referido decreto obteve renovações 
sucessivas, até a edição do Decreto nº 29.989, de 18 de setembro de 
2020, que suspendeu a realização de aulas presenciais, no ano de 
2020, na rede estadual de ensino. 
A situação que se apresenta em decorrência da pandemia da COVID-
19 não encontra precedentes na história mundial do pós-guerra. 
Segundo a UNESCO, milhões de estudantes estão sem aulas com o 
fechamento total ou parcial de escolas e universidades em mais de 
uma centena de países devido à pandemia de coronavírus. 
Desde o primeiro momento, a Secretaria de Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer/SEEC tem tomado diversas medidas e 
providências no sentido de atenuar as consequências advindas da 
Pandemia. 
Assim, foi construído o Termo do Acordo Extrajudicial, 
conjuntamente entre os subscritores, de maneira a estabelecer 
diretrizes necessárias para garantir o direito humano à educação, 
encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6°, 
CF), que representa condição inafastável para a concretização dos 
fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos 
termos definidos nos artigos 1° e 3°, da Constituição Federal. 
Entre as medidas adotadas, através da Portaria-Sei nº 489, de 21 de 
dezembro de 2020, ficou regulamentado a organização Curricular em 
Ciclos de Aprendizagem para os anos letivos 2020/2021; a Portaria-
Sei nº 471, de 04 de dezembro de 2020, aprovou o calendário Escolar 
2020/2021, bem como calendário da matrícula 2021; Portaria 
438/2020, de 21 de outubro de 2020, estabelece normas 
complementares quanto às orientações de planejamento das 
atividades; por sua vez, através da Resolução nº 04, de 21 de 
setembro de 2020, o Conselho Estadual de Educação aprovou 
o “Documento Potiguar” – “Diretrizes para Retomada das Atividades 

Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino o Rio Grande 
do Norte”, originário do Comitê de Educação para Gestão das Ações 
de Combate à Pandemia da Covid-19, criado pelo Decreto nº 29.973, 
de 09 de setembro de 2020, para a gerência do combate à Covid-19 
no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, 
com o objetivo de definir “diretrizes que orientam com clareza os 
Sistemas de Ensino do Estado e dos Municípios a enfrentarem com 
significativa segurança os desafios novos que o contexto sanitário da 
Covid-19 colocou para a educação”, [...] especialmente 
oferecendo “orientações para a comunidade escolar do Estado, em 
todas as suas instâncias organizativas, no tocante ao planejamento e 
aos procedimentos necessários ao retorno da oferta de aulas 
presenciais”; foram convocados novos professores; disponibilização 

de aplicativos eletrônicos com conteúdos pedagógicos; aulas 
transmitidas por canal de televisão; e tantas outras ações. 
A Cláusula Décima Segunda do referido Termo, estabeleceu 
estabelece o retorno das atividades presenciais no ano de 2021, em 01 
de fevereiro de 2021, nas escolas de integrantes da rede estadual de 
ensino; 
Ocorre que, sobreveio nova onda de COVID-19 no país inteiro e não 
foi diferente no Estado do RN, responsável por causar mais mortes do 
que a primeira onda, e num momento em que ainda não se tinha 
obtido um controle real da pandemia, os casos cresceram e atingiram 
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números assustadores, maiores que os observados no início da 
pandemia. 
Assim, novamente fez-se necessário a adoção de medidas de 
isolamento, conforme sugerido pelo Comitê de Especialistas da 
Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), tendo sido editado o 
Decreto nº 30.458, de 1º de abril de 2021, estabelecendo medidas 
restritivas, de caráter excepcional e temporário, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito do Estado do 
Rio Grande do Norte. 
Neste momento, aguardamos parecer do Comitê 
Científico/SESAP que oriente as decisões a serem tomadas, quanto 
a possibilidade de retomada das atividades presenciais nas escolas do 
estado, particulares e públicas, com a indicação de medidas a serem 
de medidas preventivas e protetivas dirigidas aos profissionais da 
educação, aos estudantes e suas famílias, preservando a saúde e a 
integridade da comunidade escolar. 
Quanto as escolas da rede estadual de ensino, esta Secretaria tem 
utilizado orientações e protocolos existentes para que as unidades 
escolares façam as adequações preparatórias necessárias de sua 
estrutura física através de repasse de recursos financeiros do 
Programa PPDE/Emergencial e outras ações de fomento. 

 

No referido documento, pois, consta que foi firmado Termo de Acordo 

Extrajudicial com o d. MPE, estabelecendo o retorno das atividades presenciais no ano 

de 2021, em 01 de fevereiro de 2021, nas escolas de integrantes da rede estadual de 

ensino, porém, sobreveio nova onda de COVID-19, responsável por causar mais mortes 

do que a primeira onda, e num momento em que ainda não se tinha obtido um controle 

real da pandemia, os casos cresceram e atingiram números assustadores, maiores que os 

observados no início da pandemia. 

Nesse contexto, fez-se necessário a adoção de medidas de isolamento, 

conforme sugerido pelo Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado da 

Saúde Pública (SESAP). 

No mesmo procedimento administrativo acima referido, a Secretaria de 

Estado da Saúde Pública (SESAP) manifestou-se da seguinte forma. 

 

“Em que pese esta Secretaria de Saúde reconhecer a importância do 
retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, 
públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas 
da educação, em razão de sua imprescindibilidade para o 
desenvolvimento dos alunos, o que cabe aqui citar por parte da 
SESAP é com relação ao momento em que se encontra a situação 
Sanitária do Estado, levando em conta aspectos como: i) a atual taxa 
de transmissibilidade do vírus, ii) as variantes em circulação, iii) a 
taxa de ocupação de leitos na rede pública e privada entre outros 
fatores. 
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Consoante ao que foi citado anteriormente, a Secretaria de Estado da 
Saúde Pública – SESAP, por meio do Processo nº 
05510092.000393/2021-76, já encaminhou resposta ao parquet com 
relação ao mesmo objeto, qual seja, a possibilidade de retorno às 
aulas presenciais. Na ocasião, o Sr. Secretário de Saúde subsidiado 
pelas informações do Comitê Consultivo (Recomendação 022/2021 - 
ID 9218491) encaminhou a Informação 03 (ID 9218385) do citado 
processo que segue anexa. 
Atualmente, contrário do que era previsto no parecer anterior, há um 
notório agravamento da situação sanitária do estado do RN. 
Representando um verdadeiro risco de ordem sanitária a volta as 
atividades escolares nesse momento da Pandemia, colocando em 
risco inclusive todo o esforço empreendido até aqui pela sociedade 
potiguar, nos termos da recomendação 027/2021 (ID 9218513) do 
Comitê Consultivo, que igualmente segue anexo. 
De outra banda, compreendemos que todo o esforço deve ser feito no 
sentido de garantir que os alunos da rede pública de ensino possam 
voltar com segurança a suas atividades regulares, por ser o direito à 
Educação um bem jurídico tão importante quanto à Saúde. No 
entanto, registramos que naquilo que compete à SESAP, há um 
esforço gigante em assegurar o bem-estar da população do estado. 
 No que tange aos pontos que tratam da inclusão das escolas como 
 atividades/serviços educacionais presenciais, em todas as etapas da 
educação básica, das redes de ensino pública e privada, no rol das 
atividades/serviços essenciais nos decretos estaduais a serem 
expedidos acerca das medidas para o enfrentamento do novo 
coronavírus no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e, na 
conferência de tratamento às atividades educacionais presenciais o 
mesmo tratamento normativo em relação aos demais serviços 
essenciais quando da aplicação de medidas sanitárias restritivas, o 
Decreto Nº 30.458, de 1º de abril de 2021 que estabeleceu  medidas  
restritivas,  de  caráter excepcional e  temporário,  destinadas  ao 
enfrentamento  da  pandemia  da  COVID-19, no âmbito do Estado do 
Rio Grande do Norte elencou os serviços essenciais em seu Art. 3º[1]. 
Nessa lógica trata os serviços essenciais exatamente em conformidade 
com a necessidade  de  manutenção  de  medidas  restritivas  visando  
à diminuição  das  aglomerações  e  do  fluxo  de  pessoas  em  
espaços  coletivos,  uma  vez  que persiste ainda uma baixa proporção 
da população vacinada, muito distante ainda do mínimo necessário 
para haver uma influência na redução do números de novos casos. 
Assim, enquanto persistir índices sanitários/epidemiológicos que 
pressionem o Sistema de Saúde do Estado a ponto de potencializar 
tão fortemente o aumento do número de casos e a taxa de óbitos 
relacionados à Covid-19 haverá a necessidade de manutenção dessa 
recomendação por parte dessa Secretaria, pois não é só a convivência 
intraescolar o grande problema, mas todos os aspectos relacionados 
com a volta às atividades presenciais. 
 Pelo exposto, concluímos que do ponto de vista sanitário esse não é o 
melhor momento para o retorno das atividades escolares em sua 
plenitude. O que não significa que medidas urgentes não estão sendo 
tomadas por esta Secretaria no sentido de melhorar o cenário 
epidemiológico-sanitário-assistencial, e no que concerne à Secretaria 
de Educação a recomendação é que o plano de retomada das aulas 
passe a ser executado vislumbrando as modalidades híbrido-
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presencial logo que o cenário epidemiológico permitir, estando a 
SESAP a disposição para contribuir no que for necessário”. 

 

Ou seja, esclarece que há um notório agravamento da situação sanitária 

do estado do RN, representando um verdadeiro risco de ordem sanitária a volta as 

atividades escolares nesse momento da Pandemia, colocando em risco inclusive todo o 

esforço empreendido até aqui pela sociedade potiguar, nos termos da recomendação 

027/2021 (ID 9218513) do Comitê Consultivo, que igualmente segue anexo. 

Acrescenta que, enquanto persistir índices sanitários/epidemiológicos que 

pressionem o Sistema de Saúde do Estado a ponto de potencializar tão fortemente o 

aumento do número de casos e a taxa de óbitos relacionados à Covid-19, haverá a 

necessidade de manutenção dessa recomendação por parte dessa Secretaria, pois não é 

só a convivência intraescolar o grande problema, mas todos os aspectos relacionados 

com a volta às atividades presenciais, concluindo que do ponto de vista sanitário esse 

não é o melhor momento para o retorno das atividades escolares em sua plenitude (o 

que não significa que medidas urgentes não estão sendo tomadas pelo SESAP no 

sentido de melhorar o cenário epidemiológico-sanitário-assistencial). 

Chama-se, ainda, atenção para os dados contidos na Informação 3/2021 - 

SESAP - COMITE CONSULTIVO/SESAP–SECRETARIO (anexa) e na 

RECOMENDAÇÃO No. 27 (anexa), que demonstram ser prematuro o retorno imediato 

às aulas presenciais. 

Desse modo, tendo em vista o atual estágio de avanço da Pandemia (2ª 

onda), conforme argumentos acima, requer, renovada venia, o indeferimento da medida 

liminar. 

Termos em que pede deferimento. 

Natal, 16 de abril de 2021.  

 

 
JOÃO CARLOS GOMES COQUE 

Procurador – Chefe do Contencioso 
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DESPACHO

  
Processo nº 01110065.000592/2021-81
Interessado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
  
Em atenção ao Mandado de Intimação (ID 9166945), informamos  que

desde a edição do Decreto nº 29.524, de 17 de março de 2020, o Poder Executivo
Estadual instituiu diversas medidas visando o isolamento social e nesse contexto a
suspensão das atividades escolares, com o objetivo de proteger a população da
pandemia em razão da disseminação comunitária da COVID-19 e garantir a
segurança sanitária.

Nesse contexto, fez-se necessário a suspensão das aulas presenciais,
visando preservar a saúde da comunidade escolar, incluindo-se professores e
familiares. O referido decreto obteve renovações sucessivas, até a edição do Decreto
nº 29.989, de 18 de setembro de 2020, que suspendeu a realização de aulas
presenciais, no ano de 2020, na rede estadual de ensino.

A situação que se apresenta em decorrência da pandemia da COVID-19
não encontra precedentes na história mundial do pós-guerra. Segundo a UNESCO,
milhões de estudantes estão sem aulas com o fechamento total ou parcial de escolas
e universidades em mais de uma centena de países devido à pandemia de
coronavírus.

Desde o primeiro momento, a Secretaria de Estado da Educação, da
Cultura, do Esporte e do Lazer/SEEC tem tomado diversas medidas e providências no
sentido de atenuar as consequências advindas da Pandemia.

Assim, foi construído o Termo do Acordo Extrajudicial, conjuntamente
entre os subscritores, de maneira a estabelecer diretrizes necessárias para garantir o
direito humano à educação, encartado no rol dos direitos fundamentais de natureza
social (art. 6°, CF), que representa condição inafastável para a concretização dos
fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil, nos termos definidos
nos artigos 1° e 3°, da Constituição Federal.

Entre as medidas adotadas, através da Portaria-Sei nº 489, de 21 de
dezembro de 2020, ficou regulamentado a organização Curricular em Ciclos de
Aprendizagem para os anos letivos 2020/2021; a Portaria-Sei nº 471, de 04 de
dezembro de 2020, aprovou o calendário Escolar 2020/2021, bem como calendário
da matrícula 2021; Portaria 438/2020, de 21 de outubro de 2020, estabelece normas
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complementares quanto às orientações de planejamento das atividades; por sua vez,
através da Resolução nº 04, de 21 de setembro de 2020, o Conselho Estadual de
Educação aprovou o “Documento Potiguar” – “Diretrizes para Retomada das
Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino o Rio Grande do
Norte”, originário do Comitê de Educação para Gestão das Ações de Combate à
Pandemia da Covid-19, criado pelo Decreto nº 29.973, de 09 de setembro de 2020,
para a gerência do combate à Covid-19 no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do
Rio Grande do Norte, com o objetivo de definir “diretrizes que orientam com clareza
os Sistemas de Ensino do Estado e dos Municípios a enfrentarem com significativa
segurança os desafios novos que o contexto sanitário da Covid-19 colocou para a
educação”, [...] especialmente oferecendo “orientações para a comunidade escolar
do Estado, em todas as suas instâncias organizativas, no tocante ao planejamento e
aos procedimentos necessários ao retorno da oferta de aulas presenciais”; foram
convocados novos professores; disponibilização de aplicativos eletrônicos com
conteúdos pedagógicos; aulas transmitidas por canal de televisão; e tantas outras
ações.

A Cláusula Décima Segunda do referido Termo, estabeleceu estabelece o
retorno das atividades presenciais no ano de 2021, em 01 de fevereiro de 2021, nas
escolas de integrantes da rede estadual de ensino;

Ocorre que, sobreveio nova onda de COVID-19 no país inteiro e não foi
diferente no Estado do RN, responsável por causar mais mortes do que a primeira
onda, e num momento em que ainda não se tinha obtido um controle real da
pandemia, os casos cresceram e atingiram números assustadores, maiores que os
observados no início da pandemia.

Assim, novamente fez-se necessário a adoção de medidas de isolamento,
conforme sugerido pelo Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado da
Saúde Pública (SESAP), tendo sido editado o Decreto nº 30.458, de 1º de abril
de 2021, estabelecendo medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário,
destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito do Estado do Rio
Grande do Norte.

Neste momento, aguardamos parecer do Comitê Científico/SESAP que
oriente as decisões a serem tomadas, quanto a possibilidade de retomada das
atividades presenciais nas escolas do estado, particulares e públicas, com a indicação
de medidas a serem de medidas preventivas e protetivas dirigidas aos profissionais
da educação, aos estudantes e suas famílias, preservando a saúde e a integridade
da comunidade escolar.

Quanto as escolas da rede estadual de ensino, esta Secretaria tem
utilizado orientações e protocolos existentes para que as unidades escolares façam
as adequações preparatórias necessárias de sua estrutura física através de repasse
de recursos financeiros do Programa PPDE/Emergencial e outras ações de fomento.

 
Natal, 14/04/2021
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS LAEL DE OLIVEIRA
ALEXANDRE, Subsecretário, em 15/04/2021, às 15:12, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9208685 e o código CRC 3845E1E7.

Referência: Processo nº 01110065.000592/2021-81 SEI nº 9208685
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DESPACHO

  
Processo nº 01110065.000592/2021-81
Interessado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RN.
  
Trata o presente processo sobre Ação Civil Pública em que move o

Ministério Público Estadual em face do Governo do Rio Grande do Norte, tendo como
objeto a necessidade de retorno imediato às atividades escolares na rede pública de
ensino.

 
Em que pese esta Secretaria de Saúde reconhecer a importância do

retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas,
estaduais e municipais, em qualquer das etapas da educação, em razão de sua
imprescindibilidade para o desenvolvimento dos alunos, o que cabe aqui citar por
parte da SESAP é com relação ao momento em que se encontra a situação Sanitária
do Estado, levando em conta aspectos como: i) a atual taxa de transmissibilidade do
vírus, ii) as variantes em circulação, iii) a taxa de ocupação de leitos na rede pública e
privada entre outros fatores.

 
Consoante ao que foi citado anteriormente, a Secretaria de Estado da

Saúde Pública – SESAP, por meio do Processo nº 05510092.000393/2021-76, já
encaminhou resposta ao parquet com relação ao mesmo objeto, qual seja, a
possibilidade de retorno às aulas presenciais. Na ocasião, o Sr. Secretário de Saúde
subsidiado pelas informações do Comitê Consultivo (Recomendação 022/2021 - ID
9218491) encaminhou a Informação 03 (ID 9218385) do citado processo que segue
anexa.

 
Atualmente, contrário do que era previsto no parecer anterior, há um

notório agravamento da situação sanitária do estado do RN. Representando um
verdadeiro risco de ordem sanitária a volta as atividades escolares nesse momento
da Pandemia, colocando em risco inclusive todo o esforço empreendido até aqui pela
sociedade potiguar, nos termos da recomendação 027/2021 (ID 9218513) do Comitê
Consultivo, que igualmente segue anexo.

 

Despacho SESAP - SUPLAG 9218198         SEI 01110065.000592/2021-81 / pg. 4

Num. 67721494 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JOÃO CARLOS GOMES COQUE - 16/04/2021 16:43:35
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041616433488900000064756616
Número do documento: 21041616433488900000064756616

Num. 10249578 - Pág. 51Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



De outra banda, compreendemos que todo o esforço deve ser feito no
sentido de garantir que os alunos da rede pública de ensino possam voltar com
segurança a suas atividades regulares, por ser o direito à Educação um bem jurídico
tão importante quanto à Saúde. No entanto, registramos que naquilo que compete à
SESAP, há um esforço gigante em assegurar o bem-estar da população do estado.

 
No que tange aos pontos que tratam da inclusão das escolas como

 atividades/serviços educacionais presenciais, em todas as etapas da educação
básica, das redes de ensino pública e privada, no rol das atividades/serviços
essenciais nos decretos estaduais a serem expedidos acerca das medidas para o
enfrentamento do novo coronavírus no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e,
na conferência de tratamento às atividades educacionais presenciais o mesmo
tratamento normativo em relação aos demais serviços essenciais quando da
aplicação de medidas sanitárias restritivas, o Decreto Nº 30.458, de 1º de abril de
2021 que estabeleceu  medidas  restritivas,  de  caráter excepcional e  temporário, 
destinadas  ao enfrentamento  da  pandemia  da  COVID-19, no âmbito do Estado do
Rio Grande do Norte elencou os serviços essenciais em seu Art. 3º[1]. Nessa lógica
trata os serviços essenciais exatamente em conformidade com a necessidade  de 
manutenção  de  medidas  restritivas  visando  à diminuição  das  aglomerações  e 
do  fluxo  de  pessoas  em  espaços  coletivos,  uma  vez  que persiste ainda uma
baixa proporção da população vacinada, muito distante ainda do mínimo necessário
para haver uma influência na redução do números de novos casos.

Assim, enquanto persistir índices sanitários/epidemiológicos que
pressionem o Sistema de Saúde do Estado a ponto de potencializar tão fortemente o
aumento do número de casos e a taxa de óbitos relacionados à Covid-19 haverá a
necessidade de manutenção dessa recomendação por parte dessa Secretaria, pois
não é só a convivência intraescolar o grande problema, mas todos os aspectos
relacionados com a volta às atividades presenciais.

 
Pelo exposto, concluímos que do ponto de vista sanitário esse não é o

melhor momento para o retorno das atividades escolares em sua plenitude. O que
não significa que medidas urgentes não estão sendo tomadas por esta Secretaria no
sentido de melhorar o cenário epidemiológico-sanitário-assistencial, e no que
concerne à Secretaria de Educação a recomendação é que o plano de retomada das
aulas passe a ser executado vislumbrando as modalidades híbrido-presencial logo
que o cenário epidemiológico permitir, estando a SESAP a disposição para contribuir
no que for necessário.

 
Nesta senda, encaminho os autos ao Gabinete do Secretário para

remessa do presente processo à Procuradoria Geral do Estado, nos termos da
solicitação contida no Ofício inaugural.

 

                         Natal, 15/04/2021

[1] Art. 3º A partir do dia 05 de abril de 2021, fica restabelecido o “toque de recolher”, consistente
na proibição de circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande do Norte, como medida
de diminuição do fluxo de pessoas em ruas e espaços públicos e consequente mitigação de
aglomerações, nos seguintes termos:
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I – aos domingos e feriados, em horário integral;

II – nos demais dias da semana, das 20h às 06h da manhã do dia seguinte.

§ 1º Não se aplicam as medidas de toque de recolher às seguintes atividades:

I – serviços públicos essenciais;

II – serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos, hospitalares, atividades de
podologia, entre outros;

III – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos e ortopédicos;

IV – supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais estabelecimentos voltados ao
abastecimento alimentar, vedada a consumação no local no período do toque de recolher;

V – atividades de segurança privada;

VI – serviços funerários;

VII – petshops, hospitais e clínicas veterinária;

VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística;

IX – atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como assessoria e consultoria
jurídicas e contábeis e demais serviços de representação de classe;

X – correios, serviços de entregas e transportadoras;

XI – oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a veículos automotores e
máquinas;

XII – oficinas, serviços de locação e lojas de suprimentos agrícolas;

XIII – oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e domésticos, incluindo eletrônicos;

XIV – serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens eletrônicos e eletrodomésticos;

XV – lojas de material de construção, bem como serviços de locação de máquinas e
equipamentos para construção;

XVI – postos de combustíveis e distribuição de gás;

XVII – hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;

XVIII – atividades de agências de emprego e de trabalho temporário;

XIX – lavanderias;

XX – atividades financeiras e de seguros;

XXI – imobiliárias com serviços de vendas e/ou locação de imóveis;

XXII – atividades de construção civil;

XXIII – serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da informação e de processamento
de dados;

XXIV – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais;
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XXV – atividades industriais;

XXVI – serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou industriais, incluindo
elevadores, refrigeração e demais equipamentos;

XXVII – serviços de transporte de passageiros;

XXVIII – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;

XXIX – cadeia de abastecimento e logística.

§ 2º Em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os estabelecimentos comerciais de
qualquer natureza e prestadores de serviço poderão funcionar exclusivamente por sistema de
entrega (delivery), drive-thru e take away.

§3º A partir do horário de início do toque de recolher previsto no inciso II do artigo 3º, os
estabelecimentos de alimentação (bares, restaurantes e similares) poderão funcionar por 90
(noventa) minutos exclusivamente para encerramento de suas atividades presenciais, sendo
vedado o atendimento de novos clientes.

§ 4º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e pousadas as mesmas regras
dos demais estabelecimentos do ramo de alimentação, observado, durante a incidência do toque
de recolher, a vedação do acesso a não hóspedes e a consumação restrita à unidade hoteleira
(quarto ou apartamento).

§ 5º É permitido o deslocamento durante a vigência do toque de recolher, seja mediante serviço
de transporte de passageiros ou veículo próprio, restritamente em situações de emergência, para
o deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio residencial e nos casos dos serviços
excetuados pelo §1º deste artigo.

§ 6º A autorização de funcionamento que dispõe o inciso XXVII do caput deste artigo não abrange
o deslocamento de passageiros para programações turísticas durante o toque de recolher, sejam
aquelas realizadas pelas empresas do setor de turismo ou pelos serviços de transporte de
passageiro, inclusive por aplicativo.

§ 7º As forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte promoverão operações
constantes para garantir a aplicação das medidas dispostas neste Decreto, bem como assegurar
o distanciamento social e coibir aglomerações, sem prejuízo das ações complementares de
fiscalização e planejamento a serem realizadas pelos municípios.

Natal, 15/04/2021

 

Documento assinado eletronicamente por LYANE RAMALHO CORTEZ,
Subsecretária de Gestão das Regiões e Redes de Atenção, em
15/04/2021, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9218198 e o código CRC 8BDE4B15.

Referência: Processo nº 01110065.000592/2021-81 SEI nº 9218198
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INFORMAÇÃO Nº 3/2021 - SESAP - COMITE CONSULTIVO/SESAP -

SECRETARIO
INTERESSADO 78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA DEFESA DOS DIREITOS À

EDUCAÇÃO DA COMARCA DE NATAL
PROCESSO Nº 05510092.000393/2021-76

 

INFORMAÇÃO

  
Com relação ao Ofício 1395316-78a PmJ, do MPRN sobre o

posicionamento do Comitê Consultivo de Especialistas da SESAP para o
enfrentamento da pandemia pela COVID-19 quanto à retomada presencial das aulas
na rede privada e pública de ensino, informamos que o comitê se reuniu por
webconferência no dia 6 de abril de 2021, às 19h 30min, para análise da situação
epidemiológica e assistencial do estado e deliberar sobre a solicitação do Ministério
Público do RN sobre a abertura das escolas, sendo assim,

CONSIDERANDO que o estado ainda apresenta um número muito
elevado de casos diários, superior ao observado no primeiro pico de 2020 (Figura 1);

CONSIDERANDO que as medidas de decretos anteriores lograram uma
redução do número de casos diários, porém ainda se encontrando em um patamar
muito alto (figura 2);

CONSIDERANDO que os picos de internações acontecem com
defasagem aos picos de casos novos e atualmente ainda encontramo-nos em um
pico de internações diárias (Figura 3);

CONSIDERANDO que o estado encontra-se com o número de óbitos
diários por covid em elevação e com tendência de alta (figura 4);

CONSIDERANDO que ainda temos uma Taxa de Ocupação de Leitos
Críticos no estado ainda maior que 90% (figura 5) e com uma lista de espera de 70
pessoas para uma vaga em leito crítico (figura 6), o que contribui para o aumento da
letalidade da covid neste momento;

CONSIDERANDO que o estado encontra-se ainda com grande número de
municípios classificados como risco amarelo ou superior no indicador composto e
81,9% da população está nestas áreas de risco (figura 7);

CONSIDERANDO que apesar de crianças e adolescentes terem uma
baixa prevalência na população do estado (figura 8), isso se deve mais por
desenvolverem formas leves e assintomáticas, não sendo, portanto, testadas, já que
em inquérito sorológico no estado realizado em janeiro com parceria com a UFRN,
não encontrou diferença significativa entre as pessoas que tiveram contato com o
vírus SARS-CoV-2 considerando as diversas faixas etárias pesquisadas (figura 9);

CONSIDERANDO que o momento de reabertura das escolas deve ser
orientado por análises epidemiológicas que indiquem redução contínua de novos
casos de Covid-19 e redução da transmissão comunitária da doença;
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Figura 1 - Número de casos novos diários, média móvel 7 dias, no Rio
Grande do Norte. Fonte: SESAP/2021.
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Figura 2 - Número de casos novos diários, média móvel de 7 dias, no Rio
Grande do Norte e relação com os últimos decretos publicados. Fonte: SESAP/2021

 

Figura 3 - Número de casos novos diários, média móvel de 7 dias, no Rio
Grande do Norte e relação com internações diárias. Fonte: SESAP/2021
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Figura 4 - Óbitos diários por covid 19 no Rio Grande do Norte. Fonte:
SESAP/2021.

 

Figura 5 - Taxa de Ocupação de Leitos Críticos no RN no dia 09 de abril
de 2021, às 16h 18min. Fonte: LAIS/UFRN.
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Figura 6 - Pacientes na lista de espera por leitos críticos e leitos críticos
disponíveis no RegulaRN no dia 09 de abril de 2021, às 16h 18min. Fonte: LAIS/UFRN.

 

Figura 7 - Indicador composto para o estado do Rio Grande do Norte
para o dia 06 de abril de 2021. Fonte: SESAP/2021.

 

Figura 8 - Taxa de prevalência de covid-19 por faixa etária no Rio Grande
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do Norte, em casos por 100.000 habitantes. Fonte: SESAP, 2021.
 

Figura 9 - Prevalência de teste positivo para covid-19 de acordo com a
faixa etária obtido em inquérito sorológico no Rio Grande do Norte, 2021.

 
O comitê informa que:
 
1. Não é adequada a reabertura das escolas no atual momento em que a

transmissão comunitária ainda se encontra muito alta e com uma Taxa de Ocupação
de Leitos acima de 80%;

2. O mesmo se aplica aos demais serviços não essenciais;
3. Existem parâmetros objetivos para a reabertura das escolas,

estipulados por este comitê com base nas recomendações da Fiocruz e do CDC, e
que foram dispostos no Documento de Recomendações 22 e que encontra-se
sumerizado na Tabela 1, devendo ser considerado por município, mas esses
parâmetros não são aplicáveis enquanto a Taxa de Ocupação estiver acima de 80%;

4. Assim que o estado apresentar taxa decrescente e sustentada de
número de casos diários e Taxa de Ocupação de Leitos Críticos abaixo de 80%
haverá a possibilidade de reabertura das escolas de forma regionalizada, conforme a
Tabela 1, e desde que obedeça as medidas de biossegurança e distanciamento social
constante no protocolo da Secretaria de Estado da Educação;

5. Os riscos associados às diversas configurações de ensino, segundo o
CDC, estão expressos na Tabela 2.

 

Tabela 1 - Indicadores de risco para a comunidade escolar referente à covid-19.

Indicadores Risco
Baixíssimo Risco Baixo Risco

Moderado
Risco

Elevado
Risco

Elevadíssimo

Número de
novos casos
por 100 mil
habitantes
em 14 dias

< 5 5 a < 20 20 a < 50 50 a < 200 > 200

Porcentagem
de testes RT-
PCR < 3% 3% a < 5% 5% a < 8% 8% a < 10% > 10%
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positivos nos
últimos 14
dias

< 3% 3% a < 5% 5% a < 8% 8% a < 10% > 10%

Indicador
composto 1 2 3 4 5

Evolução do
indicador
composto
em 14 dias

Redução Estabilidade Aumento

Capacidade
da escola
para
implementar
as 5
estratégias
de mitigação

5 estratégias
implementadas

de forma
correta e

consistente

5 estratégias
foram

implementadas
corretamente,
mas de forma
inconsistente

3 a 4
estratégias

foram
implementadas

de forma
correta e

consistente

1 a 2
estratégias

foram
implementadas

de forma
correta e

consistente

As estratégias
não foram

implementadas

 
 

Tabela 2 - Risco de acordo com o modelo de aula adotado na escola (CDC, 2020).

Risco Tipo de aula Estratégias utilizadas

Risco baixíssimo
Alunos e professores
participam de aulas,
atividades e eventos
apenas virtuais.

 

Risco baixo

Modelo de aprendizagem
híbrido, em que a maioria
dos alunos e professores
participa de aprendizagem
virtual e alguns alunos e
professores participam de
aprendizagem presencial

Aulas, atividades e eventos
presenciais pequenos
Cronogramas de coorte e
alternados ou escalonados,
aplicados com rigor
Sem mistura de grupos de
alunos e professores durante
os dias letivos
Sem compartilhamento de
objetos entre alunos e
professores
Alunos, professores e
funcionários seguindo todas
as etapas para proteger a si
mesmos e aos outros em
todos os momentos,
incluindo o uso adequado de
máscaras faciais,
distanciamento social e
higiene das mãos
Limpeza regular e
consistente (ou seja, pelo
menos diariamente ou entre
os usos) de áreas tocadas
com frequência

Aulas, atividades e eventos
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Risco moderado

Modelo de aprendizagem
híbrido, em que a maioria
dos alunos e professores
participa do aprendizado
presencial e alguns alunos
e professores participam
do aprendizado virtual

presenciais maiores
Cronogramas de coorte e
alternados ou escalonados
aplicados com algumas
exceções
Alguma mistura de grupos de
alunos e professores ao
longo dos dias letivos
Compartilhamento mínimo de
objetos entre alunos e
professores
Alunos, professores e
funcionários que seguem
todas as etapas para se
protegerem e aos outros,
como o uso adequado de
máscaras faciais,
distanciamento social e
higiene das mãos
Limpeza regularmente
programada (ou seja, pelo
menos diariamente ou entre
os usos) de áreas tocadas
com frequência

Risco elevado
Alunos e professores se
envolvem inteiramente em
aprendizagem, atividades
e eventos presenciais

Alguma mistura de grupos de
alunos e professores ao
longo dos dias letivos
Algum compartilhamento de
objetos entre alunos e
professores
Alunos, professores e
funcionários seguindo
algumas etapas para se
protegerem e aos outros,
como o uso adequado de
máscaras faciais,
distanciamento social e
higiene das mãos
Limpeza irregular de áreas
tocadas com frequência

Risco
elevadíssimo

Alunos e professores se
envolvem inteiramente em
aprendizagem, atividades
e eventos presenciais

Alunos se misturando
livremente entre aulas e
atividades
Alunos e professores
compartilhando objetos
gratuitamente
Alunos, professores e
funcionários não seguem /
não estão seguindo etapas
para se protegerem e aos
outros, como o uso
adequado de máscaras
faciais, distanciamento
social e higiene das mãos
Limpeza irregular de áreas
tocadas com frequência

Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19:
CDC's Considerations. Updates as of December 31, 2020. Disponível em:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html. Acessado
em 25 de janeiro de 2021.
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Natal, 09/04/2021

Documento assinado eletronicamente por CIPRIANO MAIA DE
VASCONCELOS, Secretário de Estado da Saúde Pública, em 09/04/2021,
às 19:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9149076 e o código CRC E91F024F.

Referência: Processo nº 05510092.000393/2021-76 SEI nº 9149076
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

RECOMENDAÇÃO No. 22/2020 

 

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS DA SESAP-RN PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA COVID-19 

 

Neste documento são apresentadas tendências e estratégias de controle da 

doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) discutidas no Comitê de 

Especialistas organizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), 

cujo objetivo é servir de ambiente consultivo para embasar as tomadas de decisões do 

Governo do Estado para enfrentamento da pandemia. O referido comitê é constituído 

pela PORTARIA-SEI Nº 1984, DE 20 DE JULHO DE 2020, sendo também parte da 

estratégia adotada pelo Estado do RN para o enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Em reunião por webconferência em 22 de janeiro de 2021, às 17h, reuniu-se 

este comitê de especialistas para, dentre outras pautas, analisar as tendências da covid-

19 no estado, avaliar os riscos de retomada das aulas das escolas públicas do RN e 

apresentar critérios para o início das aulas presenciais. 

 

Análise de tendência da epidemia da covid-19 no estado 

 

Foram considerados os casos novos entre 1º. de abril e 18 de janeiro, calculados 

como a média a cada 7 dias para evitar flutuações devidas à velocidade na identificação 

dos dados. Para cada mês foi calculada a variação percentual diária (VPD) de casos e 

de óbitos. A título de exemplo, uma VPD de 5% significa que, no período referido, os 

casos novos aumentaram em média 5% a cada dia. Quanto menor esse valor, menor é 

o crescimento na tendência dos casos e, se o período é muito longo entre as inflexões, 

pode indicar uma tendência de estabilização. Quando esse número é negativo, significa 

que há uma tendência significativa de queda no período. Na Figura 1 a seguir, podemos 

ver a tendência de novos casos para o estado. Nota-se uma tendência de crescimento 
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no número de novos casos ao longo dos meses de abril e maio com VPD de 4,8% e 

5,1% respectivamente. O pico no número de casos ocorre em 7 de junho, com uma 

média de 926 casos por dia. A partir deste ponto ocorre um declínio constante nos 

meses de junho, julho e agosto. A partir do final de agosto os casos param de cair e ao 

longo do mês de setembro ocorre um crescimento de 0,5% ao dia. Em outubro o 

crescimento já é de 1,2% ao dia e continua em novembro, com uma taxa de 4,0%, a 

maior desde maio. Em 30 de novembro o Estado já tem uma média de casos diária 

similar ao final de maio (788 casos). A partir do começo de dezembro se inicia uma 

redução nos casos que perdura até o final do mês, com uma redução geral de -1,1% ao 

dia. Esta tendência parece se interromper a partir do início de janeiro, onde se inicia um 

novo ciclo de aumento. 

 

Figura 1. Tendência dos novos casos de covid-19 no Rio Grande do Norte, expresso na média móvel de 7 

dias a partir da data dos primeiros sintomas. Dados acima de cada mês correspondem à Variação Percentual Diária 

(VPD). Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

As Figuras 2 e 3 trazem as tendências para as regiões. A região metropolitana, 

assim como a 1ª. (São José de Mipibu) e a 3ª. (João Câmara) têm perfil similar ao do 

estado, porém com um crescimento mais pronunciado na 1ª. região no mês de 

novembro. A 2ª. região (Mossoró) tem um perfil bastante peculiar, com valores 

oscilantes entre 50 e 90 casos por dia desde agosto. Diferente do estado e das demais 

regiões, em novembro o crescimento foi de apenas 0,5%, uma quase estabilidade. A 4ª. 

(Caicó), 5ª. (Santa Cruz) e a 6ª. (Pau dos Ferros) regiões apresentaram crescimento 

bastante significativo em novembro, sendo o maior na 4ª. região, com 6,8% ao dia. Na 
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8ª. região (Açu) o perfil é similar à 2ª., provavelmente pela proximidade territorial, mas 

o crescimento em novembro é também preocupante. De modo similar ao estado, em 

todas as regiões se observa um declínio na média diária de casos a partir do começo 

de dezembro. 

 

 

 

Figura 2. Tendência dos novos casos de covid-19 nas regiões de saúde do estado, expresso na média a 

cada 7 dias a partir da data dos primeiros sintomas. Dados das regiões I, II e III e Metropolitana. Linha pontilhada em 

cinza indica o período com dados não consolidados. Números acima de cada mês correspondem à Variação 

Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.  
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Figura 3. Tendência dos novos casos de covid-19 nas regiões de saúde do estado, expresso na média a 

cada 7 dias a partir da data dos primeiros sintomas. Dados das regiões IV, V e VI e VIII. Linha pontilhada em cinza 

indica o período com dados não consolidados. Números acima de cada mês correspondem à Variação Percentual 

Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

Com relação à análise dos municípios mais populosos, podemos ver na Figura 

4 que, em geral, os municípios-sede de regionais têm um padrão bastante semelhante 

à sua região. Chama a atenção, no entanto, o perfil de Parnamirim, na região 

metropolitana, que tem um crescimento em novembro maior que a própria capital e, em 

dezembro, há uma aparente estabilidade. 
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Figura 4. Tendência dos novos casos de covid-19 em municípios selecionados, expresso na média a cada 7 dias a 

partir da data dos primeiros sintomas. Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados. 

Números acima de cada mês correspondem à Variação Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.  

 

Com relação à previsão da tendência dos casos, é possível estimar a média de 

casos diária no futuro a partir da VPD e supondo uma linearidade da reta de tendência. 

A Figura 5 a seguir mostra uma simulação para três situações distintas. A linha 

pontilhada em azul representa a previsão do que poderia ter acontecido se a tendência 

de queda não tivesse sido interrompida no começo de setembro e a linha pontilhada em 

laranja representa a previsão considerando o crescimento médio a partir do início deste 

ano. A linha pontilhada em verde indica a tendência de queda, considerando que o 

declínio a partir do início de dezembro pode ser considerado sustentável. Caso a 

tendência interrompida no início de setembro tivesse se mantido, no final do ano o 

número de casos seria o mesmo de abril (40 casos). Se a tendência de queda se 

consolidar, teremos um novo ciclo de declínio e, no final de fevereiro, a média diária de 

casos chegará próxima de 200 casos, similar ao começo de setembro. Contudo, se a 

tendência for de aumento, como mostra o comportamento na primeira semana de 
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janeiro, pode-se voltar ao pior pico da epidemia ainda em fevereiro. Essa tendência deve 

ser vista com cautela, pois está baseada em dados de apenas uma semana. 

 

 

 Figura 5. Previsão de novos casos de covid-19 no Rio Grande do Norte, calculados a partir da Variação 

Percentual Diária (VPN). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

Com relação à tendência de óbitos, o início da queda no número diário ocorre, 

obviamente, mais tarde em relação aos casos. Pela Figura 6, é possível notar que o 

pico ocorre no dia 16 de junho com 32 óbitos por dia, iniciando-se uma queda constante 

até o começo de setembro, quando se tem uma média em torno de 4 óbitos por dia. 

Ocorre em seguida uma desaceleração na queda ao longo do mês de setembro e uma 

subida discreta (0,7% ao dia) durante o mês de novembro e, durante todo o mês de 

dezembro, ocorre uma tendência mais pronunciada de aumento. Ao que parece, 

portanto, o efeito do aumento no número de casos sobre os óbitos vem aparecer bem 

mais tardiamente. Isso fica mais claro quando se observa a tendência na letalidade 

(Figura 7). Em algumas regiões, conforme se pode observar na Figura 7, a tendência 

geral é de aumento em novembro e dezembro. 
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Figura 6. Tendência dos novos óbitos por covid-19 no Rio Grande do Norte, expresso na média a cada 7 dias e da data 

do encerramento do caso. Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não consolidados. Números acima de 

cada mês correspondem à Variação Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da SESAP-RN.  

 

 

Figura 7. Letalidade da covid-19, medida pelo percentual de óbitos em relação aos casos confirmados no Rio Grande 

do Norte. O dado em destaque corresponde ao pico. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 
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Figura 8. Tendência dos novos óbitos por covid-19 em algumas regiões do estado, expresso na média a cada 7 ou 14 

dias, considerando a data do encerramento do caso. Linha pontilhada em cinza indica o período com dados não 

consolidados. Números acima de cada mês correspondem à Variação Percentual Diária (VPD). Fonte: Sobre dados da 

SESAP-RN.  

 

Uma ferramenta que o estado adotou para monitoramento da pandemia é o 

indicador composto que considera não somente dados epidemiológicos como também 

dados assistenciais. Na figura 9, pode-se observar que ainda que boa parte do estado 

esteja classificado como verde claro ou escuro, as regiões 4a., 2a. e 6a possuem vários 

municípios em amarelo claro e escuro, estando o município de Viçosa em vermelho, 

como risco extremo. É uma piora grande do quadro que se apresentava no início de 

dezembro (figura 11). 
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Figura 9. Indicador composto por município, considerando a tendência de risco por cores. 1 e 2: baixo risco; 3 médio 

risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 21 de janeiro de 2021. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

 

Figura 10. Distribuição proporcional de municípios e população, considerando a tendência de risco por cores do 

indicador composto. 1 e 2: baixo risco; 3 médio risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 21 de janeiro de 

2021. Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 
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Figura 11.Evolução do indicador composto por município, considerando a tendência de risco por cores. 1 e 2: baixo 

risco; 3 médio risco; 4 alto risco; 5 risco extremo. Para o período de 09 de dezembro de 2020 a  21 de janeiro de 2021. 

Fonte: Sobre dados da SESAP-RN. 

 

Protocolo de biossegurança de retomada das atividades nas escolas estaduais e 

municipais do Rio Grande do Norte: histórico e diretrizes gerais 

 

No dia 31 de agosto de 2020, o Comitê de Educação para Gestão das Ações de 

Combate à Pandemia da covid-19 apresentou o “Documento Potiguar: Diretrizes Para 

Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do 

Rio Grande Do Norte”. Naquela ocasião, por meio da Recomendação No. 17/2020, este 

comitê científico considerou o Documento Potiguar adequado do ponto de vista dos 

critérios de biossegurança apresentados, e com base no documento analisado indicou 

seis recomendações: 

Recomendação 1 – Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das 

escolas públicas e privadas, por município, desde que o município atenda os critérios 

de retomada e as escolas estejam preparadas segundo os protocolos de biossegurança; 

Recomendação 2 – O município deve ser o responsável pelo monitoramento das 
escolas e garantia da implementação das medidas de biossegurança; 

Recomendação 3 – O município deve garantir que se consiga realizar o monitoramento 
de todos os casos novos e seus respectivos contatos para que se possa proceder à 
retomada das aulas presenciais; 

Recomendação 4 – As escolas privadas deverão adaptar o seu protocolo de 
biossegurança conforme as recomendações do presente documento e conforme o 
“Documento Potiguar: diretrizes para retomada das atividades escolares nos sistemas 

estadual e municipais de ensino do Rio Grande do Norte - setembro de 2020”. 
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Recomendação 5 - Notificar os casos suspeitos e dar ampla transparência aos dados 
em página pública da escola na forma de um boletim informativo diário da ocorrência de 
casos confirmados na comunidade escolar. 
 
Recomendação 6 – É de responsabilidade do município monitorar os casos novos que 
surjam no ambiente escolar, acompanhando de perto as escolas com casos, inclusive 
colocando a escola em quarentena ou suspendendo as aulas de todo o sistema de 
ensino no território do município. 

Com a proximidade da data prevista pelo Governo Estadual1 para retomada das 

atividades presenciais das escolas da rede pública do estado, cumpre revisitar o 

Documento Potiguar e as recomendações estabelecidas quando da solicitação de 

parecer por parte do Comitê de Educação para Gestão das Ações de Combate à 

Pandemia da covid-19.  

Com relação à Recomendação 1, entende-se que ela se relaciona à Fase 1 do 

Documento Potiguar, que compreende a preparação das escolas para a recepção dos 

alunos e levantamento de informações gerais , e com prazo de execução de até 30 dias 

após a publicação das Diretrizes conforme consta no Documento Potiguar. 

A Recomendação 2, Recomendação 3, Recomendação 5 e Recomendação 

6 também se inserem no que está estabelecido na Fase 1 do Documento Potiguar, e 

mais especificamente ao que está expresso na alínea d:  

“Constituir um sistema permanente de organização, 
monitoramento e acompanhamento das informações coletadas 
no diagnóstico previsto na letra b), por escola (inclusive tipologia 
por tamanho e capacidade de oferta), segundo seu vínculo à rede, 
localização (urbana ou rural), e território, para manejo pelos 
comitês e comissões que compõem a organização da 
Governança e Gestão Colaborativa das Ações de Retomada.”   

O retorno gradual dos servidores das escolas estava previsto para compor a 

Fase 2 do Documento Potiguar, e a ser executado em até 10 dias após a publicação 

dos planos de retomada e protocolos da Fase 1. A Fase 3 do Documento Potiguar 

estava prevista para ocorrer na primeira semana após a autorização do Governo do 

Estado, e compreende o retorno gradual dos discentes e proposição de atividades no 

modelo híbrido. A Fase 4 do Documento Potiguar apresenta caráter avaliativo do 

processo de retomada, incluindo planejamento continuado das atividades, escuta das 

                                                           
1 O Decreto estadual Nº 29.989, de 18 de setembro de 2020, suspendeu até o final 
daquele ano as aulas presenciais da rede pública no RN, com previsão de retorno 
para fevereiro de 2021.  
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famílias dos alunos e definição de estratégias para lidar com índices de reprovação e 

abandono escolar.  

No que se refere ao pessoal docente e demais servidores que se enquadram em 

algum grupo de risco, o subitem “3.2.3 Diretrizes para formação profissional, atuação e 

condições de trabalho dos trabalhadores da educação” apresenta: 

“Garantir as condições de trabalho necessárias e adequadas para 
a proteção dos trabalhadores com comorbidades ou que são do 
grupo de riscos, em especial assegurando-lhes o teletrabalho, 
respeitando as normas do serviço público e trabalhistas”. 

Observa-se que no Documento Potiguar estão ausentes critérios2 como rodízios 

de grupos, horários de entrada, saída e realização das refeições, capacidade máxima 

de cada escola, escala de início das atividades por séries e maior detalhamento sobre 

o formato de ensino a ser adotado, ou seja, se remoto, presencial ou híbrido.   

Critérios para Retomada das Aulas Presenciais 

 

Quando se trata da retomada das aulas presenciais em um momento de 

epidemia, o que se discute, na verdade, é o risco sanitário que tal medida implica. Ou, 

ainda, qual o risco sanitário admitido em face ao risco social e educacional que 

representa os alunos fora da sala de aula. 

Segundo PEREIRA et al., 2020, “o momento de reabertura das escolas deve ser 

orientado por análises epidemiológicas que indiquem redução contínua de novos casos 

de Covid-19 e redução da transmissão comunitária da doença”. 

A questão que se põe é: qual o momento que a redução comunitária da doença 

se apresenta? Essa não é uma pergunta de fácil resposta porque vai variar de acordo 

com a capacidade de cada município. Basicamente, significa saber se a equipe de 

Vigilância em Saúde do município tem capacidade de identificar a maioria dos casos 

novos e os seus contatos. 

Esse valor irá variar de acordo com a capacidade do município, porém, como 

referência, pode-se tomar como base a recomendação de um valor abaixo de 4 casos 

novos diários para cada 100 mil habitantes, ou o número de casos novos por 100 mil 

                                                           
2 Estes e outros critérios para retomada das escolas podem ser consultados em: 

<https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contribuicoes_para_o_retorno_escol
ar_-_08.09_4_1.pdf> 
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habitantes nos últimos 14 dias, desde que associada a uma queda sustentável por, pelo 

menos, 30 dias (BMJ, 2020). Também é considerada a proporção de testes RT-PCR 

positivos nos últimos 14 dias (Fiocruz, 2020 e CDC, 2020). 

Para contemplar os demais critérios de PEREIRA et al, é necessário saber se o 

município se encontra em um processo que indique uma redução progressiva dos casos 

e a capacidade do sistema de saúde absorver os casos novos que ainda surgem. Isso 

pode ser acompanhado através do indicador composto utilizado por este comitê, 

considerando a evolução do indicador por 14 dias, e da taxa de transmissibilidade. 

Por fim, a taxa de transmissibilidade Rt indica uma tendência futura da epidemia, 

o que pode significar mudança da curva da epidemia da covid, levando em consideração 

o intervalo de confiança (95%) do indicador (figura 12). 

 

Figura 12 – Taxa de Transmissibilidade Rt do município de Natal até 07 de setembro de 2020. Fonte: LAIS/UFRN, 

2020. 

 

Esses são critérios epidemiológicos para o retorno das aulas presenciais, porém 

critérios locais de biossegurança de cada escola também devem ser considerados. 

Assim, a adoção de medidas e protocolos de biossegurança, como os protocolos da 

Secretaria de Estado de Educação e Cultura, é condição necessária para o retorno 

seguro às aulas presenciais. O tipo de aula e o formato como ela está estruturada 

também deve ser avaliado, conforme uma recomendação do CDC sobre administração 

de escolas durante a covid-19 (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Risco de acordo com o modelo de aula adotado na escola (CDC, 2020). 

Risco Tipo de aula Estratégias utilizadas 

Risco baixíssimo Alunos e professores participam 
de aulas, atividades e eventos 
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apenas virtuais. 

Risco baixo Modelo de aprendizagem 
híbrido, em que a maioria dos 
alunos e professores participa 
de aprendizagem virtual e 
alguns alunos e professores 
participam de aprendizagem 
presencial 

● Aulas, atividades e eventos 
presenciais pequenos 

● Cronogramas de coorte e 
alternados ou escalonados, 
aplicados com rigor 

● Sem mistura de grupos de alunos 
e professores durante os dias 
letivos 

● Sem compartilhamento de objetos 
entre alunos e professores 

● Alunos, professores e funcionários 
seguindo todas as etapas para 
proteger a si mesmos e aos outros 
em todos os momentos, incluindo 
o uso adequado de máscaras 
faciais, distanciamento social e 
higiene das mãos 

● Limpeza regular e consistente (ou 
seja, pelo menos diariamente ou 
entre os usos) de áreas tocadas 
com frequência 

Risco moderado Modelo de aprendizagem 
híbrido, em que a maioria dos 
alunos e professores participa 
do aprendizado presencial e 
alguns alunos e professores 
participam do aprendizado 
virtual 

● Aulas, atividades e eventos 
presenciais maiores 

● Cronogramas de coorte e 
alternados ou escalonados 
aplicados com algumas exceções 

● Alguma mistura de grupos de 
alunos e professores ao longo dos 
dias letivos 

● Compartilhamento mínimo de 
objetos entre alunos e professores 

● Alunos, professores e funcionários 
que seguem todas as etapas para 
se protegerem e aos outros, como 
o uso adequado de máscaras 
faciais, distanciamento social e 
higiene das mãos 

● Limpeza regularmente 
programada (ou seja, pelo menos 
diariamente ou entre os usos) de 
áreas tocadas com frequência 

Risco elevado Alunos e professores se 
envolvem inteiramente em 
aprendizagem, atividades e 
eventos presenciais 

● Alguma mistura de grupos de 
alunos e professores ao longo dos 
dias letivos 

● Algum compartilhamento de 
objetos entre alunos e professores 

● Alunos, professores e funcionários 
seguindo algumas etapas para se 
protegerem e aos outros, como o 
uso adequado de máscaras 
faciais, distanciamento social e 
higiene das mãos 

● Limpeza irregular de áreas 
tocadas com frequência 

Risco elevadíssimo Alunos e professores se 
envolvem inteiramente em 
aprendizagem, atividades e 
eventos presenciais 

● Alunos se misturando livremente 
entre aulas e atividades 

● Alunos e professores 
compartilhando objetos 
gratuitamente 

● Alunos, professores e funcionários 
não seguem / não estão seguindo 
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etapas para se protegerem e aos 
outros, como o uso adequado de 
máscaras faciais, distanciamento 
social e higiene das mãos 

● Limpeza irregular de áreas 
tocadas com frequência 

Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's 
Considerations. Updates as of December 31, 2020. Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/schools-childcare/schools.html. Acessado em 25 de janeiro de 2021. 

Basicamente, as estratégias utilizadas nas escolas  podem ser resumidos em 

cinco grupos: 1) Uso correto e constante de máscaras; 2) Distanciamento social o 

máximo possível (pelo menos 1 pessoa por 2,25m2, o que dá um espaçamento médio 

de 1,5m entre as pessoas); 3) Higiene respiratória e das mãos; 4) Limpeza e 

desinfecção; 5) Rastreamento de contatos, em colaboração com os serviços de saúde. 

Assim, a tabela 2 sumariza os riscos de acordo com os indicadores 

epidemiológicos e locais das escolas, baseado nas recomendações da Fiocruz, 

adaptadas pelo Comitê de Especialistas da SESAP-RN. 

Tabela 2 - Indicadores de risco para a comunidade escolar referente à covid-19. 

Indicadores Risco Baixíssimo Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco 
Elevadíssimo 

Número de 
novos casos por 
100 mil 
habitantes em 
14 dias 

< 5 5 a < 20 20 a < 50 50 a < 200 > 200 

Porcentagem de 
testes RT-PCR 
positivos nos 
últimos 14 dias 

< 3% 3% a < 5% 5% a < 8% 8% a < 10% > 10% 

Indicador 
composto 

1 2 3 4 5 

Evolução do 
indicador 
composto em 14 
dias 

Redução Estabilidade Aumento 

Capacidade da 
escola para 
implementar as 
5 estratégias de 
mitigação 

5 estratégias 
implementadas 

de forma 
correta e 

consistente 

5 estratégias 
foram 

implementadas 
corretamente, 
mas de forma 
inconsistente 

3 a 4 estratégias 
foram 

implementadas 
de forma 
correta e 

consistente 

1 a 2 estratégias 

foram 

implementadas 

de forma 

correta e 

consistente 

As estratégias 
não foram 

implementadas 
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Figura 13 - Número de casos novos nos últimos 14 dias. Fonte: sobre dados da SESAP. 

 

Figura 14 - Proporção de testes positivos RT-PCR nos últimos 14 dias. Fonte: sobre dados da SESAP. 

 

Figura 15 - Evolução em 14 dias do indicador composto. Fonte: sobre dados da SESAP. 
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As figuras 9, 13, 14 e 15 mostram como se encontram os municípios na situação 

epidemiológica. A esses dados devem ser agregados os dados das escolas, através 

das secretarias municipais e estadual de educação, os riscos de cada escola (os 

indicadores por municípios estão presentes no anexo A). 

 

Vacinação e mudança de risco 

É importante considerar que a estratégia de vacinação muda o risco relativo, 

reduzindo-o consideravelmente. Em relação aos professores e servidores, 

considerando o imunobiológico utilizado, já há uma imunidade relativa após 15 dias da 

aplicação da segunda dose, no caso da Coronavac (segunda dose após 28 dias da 

primeira), ou já 22 dias após a primeira dose, no caso da Astrazeneca. 

Estabelecendo o grupo como prioritário para a vacinação aumenta a proteção 

entre professores e servidores, no entanto, os estudantes ainda se encontrariam 

susceptíveis ao SARS-CoV2, com o risco de infectar familiares e ocorrer transmissão 

doméstica do vírus. Sendo assim, a vacinação de professores e demais servidores não 

deve ser fator para desconsiderar as medidas protetivas não farmacológicas dispostas 

no protocolo do estado. Esses cuidados devem perdurar enquanto a estratégia de 

vacinação avança para os demais grupos e não se consegue ainda a imunidade de 

grupo, ou seja, até que um percentual mínimo da população esteja vacinado (que vai 

variar de acordo com a combinação de imunobiológicos utilizados). 

Critérios para retroceder nas aulas presenciais 

Tão importante quanto os critérios de retomada das aulas presenciais são os 

critérios para retroceder nesse processo. Dois pontos são importantes: o 

restabelecimento da tendência de alta dos casos novos de covid, novamente atingindo 

uma transmissão não controlada, e os casos na rede escolar. No primeiro ponto, a 

análise das tendências da epidemia e dos indicadores composto e Rt pode sinalizar 

quando ocorre essa mudança de tendência. No segundo ponto, considera-se que um 

único caso de covid-19 na escola deve ser o indicativo para o seu fechamento e se 

várias escolas apresentam casos, o processo de reabertura deve ser revisto. para tanto, 

é importante o monitoramento dos casos positivos na comunidade escolar, com o 

informe para o CIEVS Estadual e Municipal (quando houver) do caso positivo, incluindo, 

além dos dados da ficha de notificação, as escolas vinculadas ao caso. 
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RECOMENDAÇÕES 

1 – Haverá a possibilidade de retomada das aulas presenciais das escolas públicas, por 
município e considerando as escolas individualmente, desde que o município atenda os 
critérios de retomada e as escolas estejam preparadas segundo os protocolos de 
biossegurança; 

2 – O município deve ser o responsável pelo monitoramento das escolas e garantia da 
implementação das medidas de biossegurança; 

3 – O município deve garantir que se consiga realizar o monitoramento de todos os 
casos novos e seus respectivos contatos para que se possa proceder à retomada das 
aulas presenciais; 

4 – As escolas públicas deverão adaptar o seu protocolo de biossegurança conforme as 
recomendações do presente documento e conforme o “Documento Potiguar: diretrizes 

para retomada das atividades escolares nos sistemas estadual e municipais de ensino 
do Rio Grande do Norte - setembro de 2020”. 
 
5 - Notificar os casos suspeitos e dar ampla transparência aos dados em página pública 
da escola na forma de um boletim informativo diário da ocorrência de casos confirmados 
na comunidade escolar, além de informar ao CIEVS Estadual e Municipal, incluindo a 
informação das escolas vinculadas ao caso. 
 
6 – É de responsabilidade do município monitorar os casos novos que surjam no 
ambiente escolar, acompanhando de perto as escolas com casos, inclusive colocando 
a escola em quarentena ou suspendendo as aulas de todo o sistema de ensino no 
território do município. 
 
7 - Iniciar a vacinação da comunidade escolar inicialmente por professores e demais 
servidores. 
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ANEXO A 
 

Avaliação dos indicadores de risco epidemiológico para a covid-19 por municípios do estado até 
21 de janeiro de 2021 

 
 

Município Região População 

Casos novos por 100 mil 
hab. 14 dias 

Porcentagem de testes 
positivos em 14 dias 

Indicador Composto 

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d 

ACARI 4 11.136 440,01 5 29,0 5 2,98 3 2 

ACU 8 58.017 318,87 5 21,8 5 2,61 3 2 

AFONSO BEZERRA 3 11.035 18,14 2 21,4 5 1,62 2 2 

AGUA NOVA 6 3.252 0,04 1 0,0 1 0,93 1 1 

ALEXANDRIA 6 13.577 412,46 5 21,0 5 2,56 3 2 

ALMINO AFONSO 6 4.735 0,03 1 0,0 1 1,54 2 1 

ALTO DO RODRIGUES 8 14.529 240,90 5 13,2 5 1,64 2 2 

ANGICOS 8 11.714 59,76 4 25,0 5 1,83 2 2 

ANTONIO MARTINS 6 7.145 377,89 5 21,3 5 2,35 2 2 

APODI 2 35.845 329,20 5 42,3 5 2,99 3 2 

AREIA BRANCA 2 27.774 241,23 5 31,8 5 2,93 3 3 

ARES 1 14.306 41,95 3 10,7 5 1,06 1 1 

AUGUSTO SEVERO 2 9.655 10,37 2 6,7 3 1,06 1 2 

BAIA FORMOSA 1 9.271 0,02 1 0,0 1 1,28 1 2 

BARAUNA 2 28.374 17,63 2 25,0 5 1,42 1 3 

BARCELONA 5 3.998 0,04 1 0,0 1 1,13 1 1 

BENTO FERNANDES 3 5.497 18,22 2 12,5 5 1,32 1 2 

BODO 4 2.223 45,04 3 11,1 5 1,06 1 2 

BOM JESUS 5 10.210 342,81 5 30,8 5 2,85 3 2 

BREJINHO 1 12.699 236,24 5 21,7 5 2,46 2 1 

CAICARA DO NORTE 3 6.549 30,56 3 15,4 5 1,54 2 3 

CAICARA DO RIO DO 
VENTO 

3 3.684 54,32 4 22,2 5 1,98 2 2 

CAICO 4 67.952 1013,95 5 40,3 5 4,31 4 2 

CAMPO REDONDO 5 11.217 231,79 5 27,1 5 2,93 3 3 

CANGUARETAMA 1 34.276 52,52 4 27,3 5 1,67 2 3 

CARAUBAS 2 20.493 444,05 5 40,6 5 3,79 4 3 

CARNAUBA DOS 
DANTAS 

4 8.180 1149,14 5 59,0 5 4,04 4 3 

CARNAUBAIS 8 10.759 148,72 4 18,8 5 1,74 2 1 
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Município Região População 

Casos novos por 100 mil 
hab. 14 dias 

Porcentagem de testes 
positivos em 14 dias 

Indicador Composto 

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d 

CEARA-MIRIM 3 73.497 35,38 3 27,3 5 2,19 2 2 

CERRO CORA 4 11.179 17,90 2 2,9 1 1,28 1 2 

CORONEL EZEQUIEL 5 5.506 127,15 4 16,7 5 1,90 2 1 

CORONEL JOAO 
PESSOA 

6 4.912 61,10 4 21,4 5 1,55 2 2 

CRUZETA 4 7.998 1375,34 5 46,5 5 3,92 4 2 

CURRAIS NOVOS 4 44.786 564,91 5 29,9 5 3,25 3 3 

DOUTOR SEVERIANO 6 7.076 240,26 5 27,5 5 2,42 2 2 

ENCANTO 6 5.638 159,65 4 31,0 5 2,43 2 2 

EQUADOR 4 6.045 16,56 2 1,6 1 0,93 1 2 

ESPIRITO SANTO 1 10.505 114,24 4 35,5 5 1,91 2 2 

EXTREMOZ 7 28.583 433,82 5 37,2 5 2,74 3 2 

FELIPE GUERRA 2 5.985 100,27 4 30,4 5 2,28 2 1 

FERNANDO PEDROZA 8 3.054 163,76 4 3,0 2 1,18 1 1 

FLORANIA 4 9.116 559,46 5 23,0 5 3,05 3 3 

FRANCISCO DANTAS 6 2.824 106,27 4 30,0 5 1,68 2 1 

FRUTUOSO GOMES 6 4.068 245,84 5 12,8 5 1,81 2 2 

GALINHOS 3 2.786 71,83 4 20,0 5 1,46 1 1 

GOIANINHA 1 26.328 106,35 4 20,3 5 1,64 2 2 

GOVERNADOR DIX-
SEPT ROSADO 

2 13.037 23,02 3 25,0 5 1,59 2 2 

GROSSOS 2 10.383 279,31 5 21,7 5 2,03 2 2 

GUAMARE 3 15.659 217,13 5 26,9 5 3,01 3 2 

IELMO MARINHO 3 13.766 50,86 4 66,7 5 1,92 2 3 

IPANGUACU 8 15.491 135,57 4 25,7 5 2,11 2 2 

IPUEIRA 4 2.241 312,41 5 15,9 5 2,58 3 2 

ITAJA 8 7.548 39,76 3 17,6 5 1,81 2 2 

ITAU 6 5.878 0,02 1 0,0 1 2,12 2 2 

JACANA 5 9.133 908,79 5 53,7 5 3,15 3 1 

JANDAIRA 3 6.878 14,56 2 7,1 3 0,93 1 1 

JANDUIS 2 5.268 246,79 5 44,8 5 2,56 3 1 

JANUARIO CICCO 5 10.181 0,01 1 0,0 1 0,93 1 2 

JAPI 5 5.055 39,59 3 12,5 5 1,32 1 2 

JARDIM DE ANGICOS 3 2.612 76,62 4 42,9 5 2,25 2 3 

JARDIM DE PIRANHAS 4 14.837 107,84 4 17,3 5 2,19 2 2 

Parecer  (9218491)         SEI 01110065.000592/2021-81 / pg. 39

Num. 67721494 - Pág. 39Assinado eletronicamente por: JOÃO CARLOS GOMES COQUE - 16/04/2021 16:43:35
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041616433488900000064756616
Número do documento: 21041616433488900000064756616

Num. 10249578 - Pág. 86Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



24 

Município Região População 

Casos novos por 100 mil 
hab. 14 dias 

Porcentagem de testes 
positivos em 14 dias 

Indicador Composto 

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d 

JARDIM DO SERIDO 4 12.396 1177,80 5 37,1 5 3,99 4 3 

JOAO CAMARA 3 34.955 400,51 5 10,1 5 2,94 3 3 

JOAO DIAS 6 2.654 0,05 1 0,0 1 1,33 1 1 

JOSE DA PENHA 6 5.951 84,04 4 14,7 5 1,06 1 1 

JUCURUTU 4 18.295 163,98 4 23,5 5 2,01 2 1 

JUNDIA 1 3.898 256,56 5 21,3 5 1,94 2 1 

LAGOA D'ANTA 1 6.769 0,00 1 0,0 1 0,80 1 2 

LAGOA DE PEDRAS 1 7.544 92,80 4 35,0 5 1,55 2 1 

LAGOA DE VELHOS 5 2.732 329,45 5 66,7 5 3,51 4 2 

LAGOA NOVA 4 15.614 224,16 5 19,1 5 2,28 2 2 

LAGOA SALGADA 1 8.245 109,17 4 22,0 5 1,38 1 1 

LAJES 3 11.277 53,21 4 20,8 5 1,63 2 2 

LAJES PINTADAS 5 4.759 273,18 5 22,6 5 2,10 2 1 

LUCRECIA 6 3.996 375,39 5 16,7 5 2,12 2 2 

LUIS GOMES 6 10.116 158,17 4 19,8 5 2,18 2 2 

MACAIBA 7 80.792 158,43 4 21,3 5 2,29 2 1 

MACAU 3 31.814 56,58 4 36,0 5 2,01 2 2 

MAJOR SALES 6 4.020 348,26 5 26,1 5 3,25 3 3 

MARCELINO VIEIRA 6 8.347 958,43 5 62,2 5 4,34 4 3 

MARTINS 6 8.725 206,31 5 38,3 5 2,35 2 2 

MAXARANGUAPE 3 12.371 32,34 3 20,0 5 1,50 2 2 

MESSIAS TARGINO 2 4.601 260,83 5 20,0 5 1,70 2 2 

MONTANHAS 1 11.251 26,67 3 18,2 5 1,02 1 2 

MONTE ALEGRE 1 22.451 218,25 5 27,7 5 2,63 3 3 

MONTE DAS 
GAMELEIRAS 

1 2.105 285,08 5 13,6 5 1,91 2 2 

MOSSORO 2 297.378 254,22 5 20,7 5 2,62 3 2 

NATAL 7 884.122 186,85 4 19,3 5 2,41 2 1 

NISIA FLORESTA 1 27.602 282,59 5 35,9 5 2,91 3 3 

NOVA CRUZ 1 37.343 53,56 4 31,3 5 1,62 2 1 

OLHO-D'AGUA DO 
BORGES 

6 4.258 281,84 5 52,6 5 2,15 2 1 

OURO BRANCO 4 4.812 623,45 5 27,3 5 3,27 3 2 

PARANA 6 4.254 141,06 4 37,5 5 1,55 2 1 

PARAU 8 3.768 504,26 5 40,5 5 3,84 4 2 

Parecer  (9218491)         SEI 01110065.000592/2021-81 / pg. 40

Num. 67721494 - Pág. 40Assinado eletronicamente por: JOÃO CARLOS GOMES COQUE - 16/04/2021 16:43:35
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041616433488900000064756616
Número do documento: 21041616433488900000064756616

Num. 10249578 - Pág. 87Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



25 

Município Região População 

Casos novos por 100 mil 
hab. 14 dias 

Porcentagem de testes 
positivos em 14 dias 

Indicador Composto 

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d 

PARAZINHO 3 5.237 95,49 4 8,9 4 2,28 2 2 

PARELHAS 4 21.477 260,74 5 37,9 5 2,82 3 3 

PARNAMIRIM 7 261.469 450,15 5 29,6 5 3,02 3 2 

PASSA E FICA 1 13.277 354,00 5 24,8 5 2,12 2 1 

PASSAGEM 1 3.089 32,42 3 50,0 5 2,26 2 1 

PATU 6 12.755 689,93 5 46,2 5 3,96 4 2 

PAU DOS FERROS 6 30.394 467,20 5 31,3 5 2,68 3 2 

PEDRA GRANDE 3 3.237 92,71 4 33,3 5 1,55 2 1 

PEDRA PRETA 3 2.458 0,06 1 0,0 1 0,93 1 1 

PEDRO AVELINO 3 6.716 178,69 4 32,4 5 2,01 2 2 

PEDRO VELHO 1 14.806 47,28 3 19,0 5 2,02 2 3 

PENDENCIAS 8 15.129 92,54 4 34,3 5 1,96 2 2 

PILOES 6 3.838 156,36 4 3,7 2 1,67 2 2 

POCO BRANCO 3 15.413 6,50 2 0,0 1 1,58 2 3 

PORTALEGRE 6 7.867 737,26 5 29,3 5 3,51 4 1 

PORTO DO MANGUE 8 6.437 15,56 2 9,1 4 1,13 1 1 

PUREZA 3 9.621 145,52 4 22,8 5 2,33 2 1 

RAFAEL FERNANDES 6 5.098 255,02 5 25,7 5 1,82 2 1 

RAFAEL GODEIRO 6 3.201 968,47 5 30,4 5 2,70 3 2 

RIACHO DA CRUZ 6 3.579 502,95 5 34,5 5 3,74 4 3 

RIACHO DE SANTANA 6 4.204 166,53 4 17,2 5 1,29 1 1 

RIACHUELO 3 8.128 98,44 4 28,0 5 1,71 2 2 

RIO DO FOGO 3 10.848 46,10 3 35,7 5 1,75 2 1 

RODOLFO FERNANDES 6 4.467 179,11 4 63,6 5 2,06 2 2 

RUY BARBOSA 5 3.600 111,14 4 31,3 5 2,42 2 3 

SANTA CRUZ 5 39.674 541,92 5 14,1 5 2,91 3 2 

SANTA MARIA 5 5.551 144,13 4 31,3 5 1,77 2 2 

SANTANA DO MATOS 4 12.791 179,82 4 20,6 5 1,94 2 2 

SANTANA DO SERIDO 4 2.680 0,05 1 0,0 1 0,93 1 1 

SANTO ANTONIO 1 24.136 74,58 4 35,4 5 2,15 2 2 

SAO BENTO DO NORTE 3 2.747 72,85 4 28,6 5 2,18 2 2 

SAO BENTO DO TRAIRI 5 4.449 179,84 4 72,7 5 1,88 2 1 

SAO FERNANDO 4 3.584 279,03 5 21,6 5 2,71 3 2 

SAO FRANCISCO DO 
OESTE 

6 4.228 189,24 4 62,5 5 1,83 2 1 
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Município Região População 

Casos novos por 100 mil 
hab. 14 dias 

Porcentagem de testes 
positivos em 14 dias 

Indicador Composto 

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d 

SAO GONCALO DO 
AMARANTE 

7 102.400 158,20 4 19,7 5 2,25 2 2 

SAO JOAO DO SABUGI 4 6.193 629,75 5 31,9 5 3,28 3 2 

SAO JOSE DE MIPIBU 1 43.899 246,02 5 7,8 3 2,15 2 1 

SAO JOSE DO 
CAMPESTRE 

5 12.856 210,02 5 22,9 5 1,96 2 2 

SAO JOSE DO SERIDO 4 4.634 884,77 5 42,6 5 3,25 3 2 

SAO MIGUEL 6 23.519 327,39 5 35,4 5 2,90 3 2 

SAO MIGUEL DE 
GOSTOSO 

3 10.282 29,19 3 25,0 5 1,50 2 3 

SAO PAULO DO 
POTENGI 

5 17.579 39,83 3 10,9 5 1,06 1 1 

SAO PEDRO 5 5.971 134,00 4 26,5 5 2,45 2 3 

SAO RAFAEL 8 8.202 121,93 4 29,0 5 1,91 2 1 

SAO TOME 5 11.055 217,10 5 11,7 5 1,42 1 1 

SAO VICENTE 4 6.424 653,80 5 27,4 5 3,48 3 2 

SENADOR ELOI DE 
SOUZA 

5 6.086 82,17 4 41,7 5 1,81 2 3 

SENADOR GEORGINO 
AVELINO 

1 4.440 45,07 3 33,3 5 1,68 2 2 

SERRA CAIADA 5 10.395 173,16 4 41,9 5 1,96 2 2 

SERRA DE SAO BENTO 1 5.762 260,34 5 38,2 5 2,71 3 3 

SERRA DO MEL 2 11.938 335,07 5 32,0 5 2,84 3 2 

SERRA NEGRA DO 
NORTE 

4 8.078 507,55 5 33,6 5 3,06 3 2 

SERRINHA 1 6.229 64,23 4 42,9 5 1,68 2 2 

SERRINHA DOS 
PINTOS 

6 4.800 937,50 5 29,4 5 3,82 4 3 

SEVERIANO MELO 6 2.440 41,04 3 16,7 5 2,27 2 1 

SITIO NOVO 5 5.522 54,35 4 27,3 5 2,05 2 3 

TABOLEIRO GRANDE 6 2.566 116,96 4 13,3 5 1,34 1 1 

TAIPU 3 12.279 24,44 3 33,3 5 1,41 1 2 

TANGARA 5 15.727 82,66 4 16,2 5 1,61 2 2 

TENENTE ANANIAS 6 10.786 268,87 5 27,5 5 2,81 3 3 

TENENTE LAURENTINO 
CRUZ 

4 5.952 453,63 5 37,1 5 2,96 3 3 

TIBAU 2 4.106 438,40 5 36,5 5 3,38 3 2 

TIBAU DO SUL 1 14.180 317,35 5 33,1 5 2,98 3 2 

TIMBAUBA DOS 
BATISTAS 

4 2.414 124,32 4 16,7 5 1,77 2 2 
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Município Região População 

Casos novos por 100 mil 
hab. 14 dias 

Porcentagem de testes 
positivos em 14 dias 

Indicador Composto 

Valor Categoria Valor Categoria Valor Categoria Evol. 14d 

TOUROS 3 33.287 18,03 2 12,0 5 1,78 2 3 

TRIUNFO POTIGUAR 8 3.237 92,71 4 50,0 5 2,22 2 2 

UMARIZAL 6 10.555 180,01 4 32,1 5 2,05 2 1 

UPANEMA 2 14.659 81,86 4 26,3 5 1,46 1 1 

VARZEA 1 5.500 72,75 4 37,5 5 1,54 2 1 

VENHA-VER 6 4.177 0,03 1 66,7 5 1,81 2 3 

VERA CRUZ 1 12.481 88,14 4 22,0 5 1,50 2 1 

VICOSA 6 1.718 3143,21 5 21,4 5 4,82 5 3 

VILA FLOR 1 3.170 31,59 3 0,0 1 1,19 1 2 

 

Parecer  (9218491)         SEI 01110065.000592/2021-81 / pg. 43

Num. 67721494 - Pág. 43Assinado eletronicamente por: JOÃO CARLOS GOMES COQUE - 16/04/2021 16:43:35
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041616433488900000064756616
Número do documento: 21041616433488900000064756616

Num. 10249578 - Pág. 90Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



 

1 

 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA 

 

RECOMENDAÇÃO No. 27 

 

RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ DE ESPECIALISTAS DA 
SESAP-RN PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA 

COVID-19 

 

Neste documento são apresentadas tendências e estratégias de controle da 

doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) discutidas no Comitê de 

Especialistas organizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), 

cujo objetivo é servir de ambiente CONSULTIVO PARA EMBASAR AS TOMADAS DE 

DECISÕES DO GOVERNO DO ESTADO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. 

O referido comitê é constituído pela PORTARIA-SEI Nº 1033, DE 25 DE MARÇO DE 

2021, sendo também parte da estratégia adotada pelo Estado do RN para o 

enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Em reunião por webconferência em 30 de março de 2021, às 19h30min, reuniu-

se este comitê de especialistas para, dentre outras pautas, reavaliar os riscos 

epidemiológicos e de falência do sistema de assistência, em consideração ao 

aumento do número de internações e circulação de novas variantes do SARS-

CoV-2 no estado. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATUAL MOMENTO ASSISTENCIAL E 
EPIDEMIOLÓGICO 

 

1. Considerando que o estado se encontra em um platô, quando analisado o 

número de casos novos diários (figura 1), resultado ainda dos movimentos de medidas 

de restrição e toque de recolher do decreto anterior, com um indicativo de queda na 
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área cinzenta, já sob influência do atual decreto, que pode se confirmar ou não com a 

chegada das novas notificações; 

 

Figura 1 – Média móvel de 7 dias sobre o número de casos novos diários de covid-19 no Rio Grande do 

Norte. Fonte: SESAP, 29 de março de 2021. 

2. Considerando que os óbitos se encontram em uma tendência de alta no estado, 

como verificado na figura 2, com um indicativo de alta na área cinzenta, com dados 

ainda em processo de consolidação, o que significa que o pico de óbitos nesta nova 

onda poderá superar a média móvel observada durante a primeira onda, o que é muito 

preocupante;  
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Figura 2 – Média móvel de 7 dias sobre o número de óbitos por covid-19 no Rio Grande do Norte. 

Fonte: SESAP, 29 de março de 2021. 

 

3. Considerando que a Taxa de Ocupação de Leitos Críticos encontra-se acima de 

97,3%, em 22 unidades hospitalares de referência com 100% de ocupação, em 31 de 

março 2021, às 9h30min, indicando que o sistema de saúde para os leitos críticos no 

estado persiste ainda saturado e sofrendo grande pressão embora menor do que a 

dos últimos 15 dias (figura 3); 
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Figura 3 - Taxa de ocupação de leitos críticos no RN e pela Central de Regulação em 31 de março de 

2021, 9h30min. Fonte: SESAP, RegulaRN, LAIS. 

 

4. Considerando que a Taxa de Ocupação de Leitos críticos pouco se alterou em 

relação ao documento de recomendações anterior (havendo mesmo um discreto 

aumento dessa taxa), apesar da lista de espera ter sofrido um decréscimo significativo, 

já resultado do atual decreto e do movimento de abertura de novos leitos, deixando 

uma lista de espera de 128 no RN (10,67 por leito disponível), figura 4 (a), na época 

do documento anterior, para uma lista de 60 pessoas no momento de construção deste 

documento (6 por leito disponível), figura 4 (b);  
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(a)     (b) 

Figura 4 - Pacientes na lista de regulação aguardando leitos, segundo dados do Regula RN, (a) em 16 de 

março de 2021, às 8h 21min, (b) em 31 de março de 2021, às 9h30min. 

5. Considerando que a epidemia no RN se comporta regionalmente com 

especificidades, a depender inclusive de como as medidas de enfrentamento à doença 

são absorvidas e adotadas pela sociedade civil e isso influencia diretamente no 

comportamento das listas de espera das centrais de regulação Metropolitana e Oeste, 

que no início dessa segunda onda mostrava ter um forte componente de pressão da 

pandemia na região metropolitana mas que de acordo com as últimas análises do 

indicador composto vem mostrando o espalhamento da doença por todo o estado com 

igual força e perigo, inclusive com formação de clusters regionais (figura 5). Nesse 

sentido, observa-se que na lista de espera por leitos críticos, na Central Metropolitana 

houve uma diminuição mais significativa, estando agora com 46 pacientes aguardando 

por leitos críticos (4,4 por leito disponível, figura 6a), ao contrário da Central de 

regulação do Oeste, em que houve um aumento da lista, sem haver leito disponível no 

momento da consulta (figura 6b), o que é condizente com o observado no número de 
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casos diários, em que as regiões de saúde cobertas pela Central do Oeste todas 

apresentam uma tendência de aumento no período (figura 7); 

 

Figura 5 - Indicador Composto para o RN para 30 de março de 2021. Fonte: SESAP, 2021. 

 

 

(a)      (b) 

Figura 6 - Pacientes na lista de regulação aguardando leitos, segundo dados do Regula RN, (a) na 

Central Metropolitana, (b) na Central do Oeste, em 31 de março de 2021, às 9h 30min. 
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Figura 7 - Média móvel de 7 dias sobre o número de casos novos diários de covid-19 nas regiões de 

saúde do Rio Grande do Norte. Fonte: SESAP, 29 de março de 2021. 

 

6. Considerando que ainda temos uma baixa proporção da população vacinada, 

muito distante do mínimo necessário para haver uma influência na redução do número 

de casos novos, apesar de já termos avançado na vacinação de uma parcela dos 

idosos; 

7. Considerando que as medidas não farmacológicas adotadas começam a 

apresentar um efeito sobre a curva de casos novos e a lista de espera por leitos críticos 

e que romper com essas medidas no momento pode pôr em risco todo o trabalho e 

sacrifício dos últimos dias; 
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RECOMENDAMOS: 

1. Manter as restrições do atual decreto por mais 10 dias e, após esse 

período, fazer nova avaliação frente ao momento epidemiológico 

assistencial daquele momento, isto é, no dia 11 de abril de 2021. 
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DESPACHO

  
Processo nº 01110065.000592/2021-81
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
De ordem, encaminhamos os autos à CDJ/SESAP, para conhecimento e

as providências cabíveis.
 
Natal, 15/04/2021
 

Documento assinado eletronicamente por CLEMILDA MEDEIROS DE BRITO,
Assistente Técnico em Saúde, em 15/04/2021, às 14:24, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 9221178 e o código CRC C804A470.

Referência: Processo nº 01110065.000592/2021-81 SEI nº 9221178
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

Processo:  0817547-88.2021.8.20.5001
AUTOR: MPRN - 78ª PROMOTORIA NATAL

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

                                                       DECISÃO   

 

Cuida-se de Ação Civil Pública envolvendo as partes em epígrafe,
através da qual pretende o Ministério Público, já em sede de tutela provisória de

 emergência, que o Estado do Rio Grande de Norte seja compelido, no prazo de
quarenta e oito horas, a obrigação de fazer consistente em PERMITIR o retorno
das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas,
estaduais e municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma
híbrida, gradual e facultativa, além de outras medidas que entende necessárias à
segurança sanitária do retorno.

É o que importa relatar. Decido.

Em consulta realizada à plataforma do PJE, este Magistrado verificou
a   existência do Processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001, também promovido pelo
Ministério Público, o qual aborda detalhadamente todas as questões pertinentes
ao retorno das aulas presenciais no Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido,
inclusive, realizada audiência no âmbito do mesmo, em data de 14/04/2021, onde
o Estado do Rio Grande do Norte se comprometeu a apresentar, no prazo de
vinte dias, plano de retomada das atividades escolares presenciais com protocolo
sanitário e pedagógico.

Constatou-se, ainda, que na referida audiência foi proferido Despacho
pelo Magistrado, determinando a expedição de ofício à esta unidade jurisdicional
para comunicar a prevenção daquele Juízo para conhecer dos dois feitos em
conjunto. 

Considerando os fatos narrados, entendo que as ações devem ser
reunidas com vista a evitar que sejam proferidas decisões conflitantes ou
contraditórias.
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Decerto, a modificação da competência relativa pela conexão
encontra-se disciplinada pelos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil de
2015, nos seguintes termos:

 

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela
conexão ou pela continência, observado o disposto nesta
Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado.

(…)

§ 3  Serão reunidos para julgamento conjunto os processoso

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles.

 

Na espécie, além da necessidade de reunião as ações devido à
conexão, também há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente.

Nesse viés, devem os feitos serem reunidos no Juízo prevento para
Decisão conjunta.

A respeito da prevenção, dispõe o artigo 59 do Novo Código de
Processo Civil:

 

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna
prevento o juízo.

 

Não resta dúvida, pois, acerca da prevenção do Juízo da 2ª Vara da
Fazenda Pública desta Comarca, a quem foi distribuído o Processo nº
0800487-05.2021.8.20.5001, em 11/01/2021, quando o presente feito somente foi
ajuizado em 05/04/2021.
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Pelo exposto, verificada a conexão, bem como o risco de prolação de
 determino a remessa dos autosdecisões conflitantes ou contraditórias,

eletrônicos à 2ª Vara da Fazenda Pública para que seja reunido ao Processo nº
0800487-05.2021.8.20.5001.

Adotem-se as providências necessárias.

Remeta-se.

 

NATAL  /RN, 16 de abril de 2021.

AIRTON PINHEIRO

 Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

 

 

PROCESSO N.º 0817547-88.2021.8.20.5001

CERTIDÃO

CERTIFICO, em razão de meu ofício, que decorreu o prazo estabelecido no despacho

ID 67276031 sem que tenha havido manifestação do ente demandado, conforme intimação pessoal

entregue em 12/04/2021 (ID 67528472). Dou fé.

Natal/RN, 16 de abril de 2021.

WALLACE WAGNER GONCALVES PINTO

Chefe de Secretaria
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Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 67417821, me dirigi ao local e lá Notifiquei o ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, através da Diretora da Secretaria Geral / PGE, que após a leitura do
mandado, exarou o seu ciente e recebeu a contra fé. O referido é verdade e dou fé.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

Processo n.º: 0817547-88.2021.8.20.5001

Ação: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)

Autor: MPRN - 78ª PROMOTORIA NATAL

Réu: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ARTUR CORTEZ BONIFACIO, Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda
Pública  na forma da lei, etc.,

 

 ao Oficial de Justiça encarregado da diligência que, em cumprimento ao presente, extraído da ação acimaMANDA
caracterizada, efetue a  da Parte abaixo indicada para prestar informações preliminares em 72NOTIFICAÇÃO
(setenta e duas) horas, a teor do art. 2º da Lei n.º 8.437/92, conforme conteúdo do despacho e na petição inicial cujas
cópias seguem em anexo como parte integrante deste mandado.

 

 "SEGUE CÓPIA EM ANEXO".DESPACHO:

 

:PARTE A SER INTIMADA  , por meio de seu Procurador-Geral, comESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
.endereço na Av. Afonso Pena, 1155, Tirol, Natal/RN

 

 na forma e sob as penas da lei. DADO e PASSADO nesta Comarca de Natal, Capital do Estado do RioCUMPRA-SE
Grande do Norte. Eu, WALLACE WAGNER GONCALVES PINTO – Chefe de Secretaria, que o elaborei, o conferi e
assino de ordem do(a) MM Juiz(a).

 

Natal/RN, 9 de abril de 2021.

 

WALLACE WAGNER GONCALVES PINTO
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Chefe de Secretaria

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n.° 11.419/06)
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PETIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO
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EXCELENTISSÍMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 

PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA DE NATAL – 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE; 

 

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte 

(SINTE/RN) mantém sua posição na defesa do direito à vida, conforme estampa 

em sua Campanha Educacional e Salarial deste ano. Por isso, reafirma que as 

aulas presenciais só devem ser retomadas após a vacinação em massa da 

população potiguar. Além disso, cobra das autoridades a inclusão dos 

trabalhadores em educação nos grupos prioritários. 

Todos sabem, ou deveriam saber inclusive o Ministério Público que o momento 

atual é muito grave, exigindo união, prudência, sensibilidade e empatia. Na 

segunda feira (05 de abril), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde o RN 

estava com 97,1% dos seus leitos de COVID ocupados e somava mais de 4.600 

mortes. O Brasil já ultrapassou a triste marca de 330 mil vidas perdidas. Ao 

mesmo tempo novas variantes do corona vírus se espalham pelo país enquanto 

vários hospitais clamam por kits intubação, cilindros de oxigênio, mais UTIs e 

profissionais para dar conta da demanda. Assim diante dos fatos comprovados 

pelos altos índices de contaminações, internações, infectados no RN e em todo o 

Brasil, bem como escassez de tudo, não há razão para o relaxamento e o retorno 

as atividades escolares presenciais. 

 

Referência: 

Ação Civil Pública 

Processo n.º 0817547-88.2021.8.20.5001. 

Autor: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. 

Réu: Estado do Rio Grande do Norte. 

 

    SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINTE, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.428.989/0001-40, neste ato representado 

pela sua Coordenadora Jurídica, como estabelece o estatuto da entidade, com sede a Av. Rio 

Branco, 970, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59.025-002, na qualidade de substituto processual 

dos professores, especialistas e funcionários da rede estadual de ensino, vem, mui 

respeitosamente, por intermédio de seus advogados, no uso de suas atribuições estatutárias, 

dirige-se à Vossa Excelência, por seus advogados legalmente constituídos, para requerer a 

inclusão na lide como terceiro interessado e apresentar as seguintes razões, para ao fim 

requerer o que entende de direito: 
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I – DOS FATOS: 

 

    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte, ambos qualificados na inicial 

distribuída em 06 de abril de 2021, visando o cumprimento da Recomendação Conjunta n.º 

01/2021, nos seguintes termos: 

 

1) adote as medidas legais pertinentes para incluir as 

atividades/serviços educacionais presenciais, em todas as etapas da 

educação básica, das redes de ensino pública e privada, no rol das 

atividades/serviços essenciais nos decretos estaduais a serem expedidos 

acerca das medidas para o enfrentamento do novo coronavírus no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Norte; 

2) confira às atividades educacionais presenciais o mesmo tratamento 

normativo em relação aos demais serviços essenciais quando da 

aplicação de medidas sanitárias restritivas; 

3) quando houver necessidade epidemiológica, suspenda 

primeiramente outras atividades/serviços que tenham menor relevância 

e impacto social comparadas com as atividades escolares presenciais, 

priorizando a manutenção dessas atividades de educação presencial 

em todas as etapas da educação básica das redes pública e privada de 

ensino; 

4) confira tratamento igualitário em relação a suspensão das 

atividades escolares presenciais na rede privada e pública da 

educação, abstendo-se de autorizar apenas a retomada das atividades 

escolares de forma presencial na rede privada de ensino, em 

descompasso com a rede pública de ensino; 

5) a suspensão da oferta das atividades escolares presenciais, tanto da 

rede pública, quanto da privada, seja precedida de decisão 

administrativa fundamentada, devendo indicar a extensão, os motivos, 

os critérios técnicos e científicos que embasem a tomada dessa medida 

restritiva ao direito de exercício dessa atividade de natureza 

indiscutivelmente essencial ao desenvolvimento em todos os aspectos 

da criança e do adolescente. 
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    Afirma, o Douto Membro do parquet que o último Decreto Estadual n.º 

30.458/2021, com período de vigência de 05/04/2021 a 16/04/2021 foi editado em total 

descompasso com a Recomendação Ministerial citada. 

 

    Ao final requereu o Ministério Público: 

 

“5.1. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art. 300 do CPC, que o 

Estado do Rio Grande de Norte seja, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, compelido a 

obrigação de fazer consistente em PERMITIR o retorno das aulas presenciais em todas as 

instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e municipais, em qualquer das etapas da 

Educação Básica, de forma híbrida, gradual e facultativa; 

5.2. uma vez estabelecida a medida prevista no item 5.1, que a abertura e funcionamento das 

escolas da rede privada seja condicionada ao cumprimento do que está determinado nos 

Protocolos Sanitários vigentes, de modo que as medidas de biossegurança sejam 

rigorosamente cumpridas; 

5.3. uma vez estabelecia a medida prevista no item 5.1, que a abertura e funcionamento das 

escolas das redes públicas estadual e municipais ocorra de acordo com os respectivos Planos 

de Retomada de Atividades Escolares Presenciais que contemplem os protocolos sanitários e 

pedagógicos, devidamente elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais 

Estadual e Municipais, constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no item 2 do 

Documento Potiguar: Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos Sistemas 

Estadual e Municipais de Ensino do RN, e, ainda, devidamente implementados e cumpridos, 

respeitando-se todas as exigências sanitárias vigentes; 

5.4. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art. 300 do CPC, que seja 

determinado ao Estado do Rio Grande de Norte que inclua as atividades/serviços 

educacionais presenciais, em todas as etapas da educação básica, das redes de ensino pública 

e privada, no rol das atividades/serviços essenciais nos decretos estaduais a serem expedidos 

acerca das medidas para o enfrentamento do novo coronavírus no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Norte; 

5.5. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art. 300 do CPC, que seja 

determinado ao Estado do Rio Grande do Norte que confira às atividades educacionais 

presenciais o mesmo tratamento normativo em relação aos demais serviços essenciais quando 

da aplicação de medidas sanitárias restritivas; 

5.6. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art. 300 do CPC, que seja 

determinado ao Estado do Rio Grande do Norte, quando houver necessidade epidemiológica, 

que suspenda primeiramente outras atividades/serviços que tenham menor relevância e 

impacto social comparados com as atividades escolares presenciais, priorizando a 

manutenção dessas atividades de educação presencial em todas as etapas da educação básica 

das redes pública e privada de ensino; 
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5.7. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art. 300 do CPC, que seja 

determinado ao Estado do Rio Grande do Norte que, quando da eventual necessidade de 

suspensão das atividades escolares presenciais nas redes pública e privada da educação, 

confira tratamento igualitário, abstendo-se de autorizar apenas a retomada das atividades 

escolares de forma presencial na rede privada de ensino, em descompasso com a rede pública 

de ensino; 

5.8. a imediata cientificação do Estado do Rio Grande do Norte para cumprimento da decisão 

concessiva dos pedidos de tutela de urgência acima citados, fixando-se multa diária de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), cujo valor total deverá ser posteriormente convertido em benefício 

do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

5.9. a citação do Estado do Rio Grande do Norte, para, em sua conveniência, responder aos 

termos da presente ação no prazo legal; 

5.10. que sejam julgados PROCEDENTES os pedidos pugnados em sede de tutela antecipada 

de urgência, confirmando-se a decisão liminar em sua integralidade. 5.11. designação de 

audiência de conciliação, nos termos do art. 3º, § 3º e art. 319, VII, do CPC.” 

 

II – PRELIMINARMENTE: 

 

A) DO INGRESSO DO SINTE/RN NA LIDE COMO TERCEIRO INTERESSADO – 

DA LEGITIMIDADE DO SINTE/RN: 

 

    O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, na qualidade de substituto processual da 

categoria representada, possui como uma das finalidades de sua existência a de defesa 

irrestrita dos interesses e direitos dos servidores da Secretaria Estadual de Educação, 

conforme artigo 1º e 2º do estatuto social da entidade. 

 

    Os substituídos são servidores do Estado Réu, professores, especialistas 

e funcionários de escola, que foram atingidos pela repercussão do último Decreto Estadual n.º 

30.458/2021, pela Recomendação Ministerial Conjunta n. 01/2021 e consequentemente pela 

presente Ação Civil Pública. 

 

    O sindicato aqui, postulando seu ingresso como terceiro interessado, 

possui mais do que ninguém o interesse processual e a mais pura legitimidade jurídica para 

representar a categoria, que vise à defesa dos direitos e principalmente a vida dos membros da 

categoria representada. 
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    De acordo com o estatuto social, O SINTE/RN ostenta a prerrogativa de 

defender, em juízo ou na via administrativa, os direitos e interesses profissionais de seus 

filiados e, como entidades sindicais, não há necessidade de autorização expressa ou 

apresentação de lista de seus filiados para a propositura, pois a autorização decorre da própria 

Constituição Federal. 

 

    Assim, não incide, na espécie, o entendimento exarado pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário no. 572.232/SC, Tema 82 do STF, no qual a tese 

firmada diz respeito às associações, que atuam na qualidade de representantes de seus 

associados, mas sim o Tema 823 do STF, cuja tese fixada no Recurso Extraordinário nº 

883.642, de repercussão geral, estabelece o seguinte: 

 

"Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para 

defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos 

integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e 

execuções de sentença, independentemente de autorização dos 

substituídos." 

 

    Vale transcrever: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, 

III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. 

SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e 

reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 

sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para 

defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais 

dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas 

liquidações e execuções de sentença, independentemente de 

autorização dos substituídos.1 

 

 
1 STF - RG RE: 883642 AL - ALAGOAS, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, 
Data de Julgamento: 18/06/2015, Data de Publicação: DJe-124 26-06-2015 
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    Nesse sentido é o entendimento do Colendo STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

COLETIVA EM FAVOR DE SEUS ASSOCIADOS. 

DESNECESSIDADE DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU 

APRESENTAÇÃO DE LISTA DE FILIADOS NO PROCESSO DE 

CONHECIMENTO PARA A DEFESA DOS INTERESSES 

(INDIVIDUAIS OU COLETIVOS). HIPÓTESE DE 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, REGULADA PELO ART. 8º, 

III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR 

AUSÊNCIA DE TAL AUTORIZAÇÃO. NULIDADE. 1. No caso, o 

SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES 

DE VEÍCULOS DO ESTADO DA PARAÍBA - SINCODIV/PB 

propôs ação declaratória em desfavor do IBAMA, c/c pedido de 

tutela antecipatória, objetivando a suspensão da exigibilidade dos 

créditos decorrentes da (s) multa (s) prevista (s) na Lei nº 

6.938/1991, art. 17-I sobre fatos ocorridos até 20/março/2014, bem 

como da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, 

prevista no art. 17-B da mesma lei, no tocante a todas as empresas 

filiadas ao autor (substituídas processuais). 2. A sentença 

vergastada extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por 

entender que a parte autora não atendeu a exigência da Lei nº 

9.494/1997, art. 2º-A, parágrafo único, na redação dada pela MP n. 

2.180-35/2001, segundo a qual, nas ações coletivas propostas contra 

entidades da Administração direta, autárquica e fundacional da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a petição 

inicial deverá vir obrigatoriamente instruída com a ata da 

assembléia da entidade associativa que autorizou a propositura da 

ação, acompanhada da relação nominal dos substituídos 

processuais, com a indicação dos respectivos endereços. 3. A 

jurisprudência é pacífica quanto a desnecessidade da autorização 

expressa ou apresentação de lista de filiados no processo de 

conhecimento para a defesa dos interesses (individuais ou coletivos) 

da categoria por sindicatos, que constitui hipótese de substituição 
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processual, regulada pelo art. 8º, III da CF, somente sendo exigida 

nos casos de representação, tal como ocorre nas ações propostas 

por associações. 4. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à Vara 

de origem para dar prosseguimento ao feito. 5. Apelação provida.2 

 

    Ademais, a diferença entre associações e sindicatos, no que diz respeito 

a necessidade de autorização específica para a propositura de demanda, o Colendo STF, assim 

sedimentou o seu entendimento: 

 

“em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina 

a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em 

relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações 

'expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da 

legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista 

no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização 

especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do 

STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de 

seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 

12.016/2009)”3 

 

    O sindicato autor representa neste ato, portanto, o interesse coletivo de 

todos os servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação, Professores, Especialistas e 

Funcionários atingidos pelo último Decreto Estadual n. 30.458/2021, pela Recomendação 

Ministerial Conjunta n. 01/2021 e consequentemente pela presente Ação Civil Pública. 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERVENÇÃO DE 

TERCEIROS - ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL - 

ART. 119, CPC/2015. Para admissão de terceiro na qualidade de 

assistente da parte, é indispensável a existência de relação jurídica entre 

uma das partes do processo e o terceiro assistente e a possibilidade de a 

sentença influir na relação jurídica, nos termos do art. 119, CPC/2015. 

Não possuindo a Agravante interesse jurídico no desfecho da demanda, 

 
2 TRF-5 - AC: 08035971520144058200 PB, Relator: Desembargador Federal Leonardo 
Augusto Nunes Coutinho (Convocado), Data de Julgamento: 13/09/2018, 4ª Turma 
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não pode ser deferido o pedido de ingresso na ação por meio da 

assistência." (TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.069326-

7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, julgamento em 22/10/0019, 

publicação da súmula em 01/11/2019)” 

 

 

III – DO MÉRITO: 

 

    De início Excelência cumpre esclarecer que o SINTE/RN e toda 

comunidade da educação foram surpreendidos com a presente ação. 

 

   Em primeiro lugar porque o Ministério Público protocola ação civil 

pública em um dos piores cenários da pandemia, quando o país bate recorde de mortos 

diários, sendo 4.195(quatro mil cento e noventa e cinco) mortos no dia 06 de abril de 

2021, ao nosso sentir, deixando de zelar pelo direito a vida, tanto do servidor público da 

Educação quanto dos alunos, sem deixar de mencionar todos os cidadãos do Estado do Rio 

Grande do Norte que podem ser afetados com o aumento dos casos devido ao aumento de 

circulação de pessoas durante as atividades escolares. 

 

    A maior parte das Escolas Estaduais não possuem condições sanitárias 

e higiênicas para o mínimo cuidado com os professores, funcionários e alunos. 

 

   No dia de hoje o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL por seu plenário, 

deverá novamente confirmar a sobreposição do DIREITO A VIDA sobre outros direitos 

fundamentais, e a garantia do direito dos governantes estaduais e municipais de adotarem 

medidas restritivas em defesa da proteção da população. 

 

   Portanto, os argumentos de que o decreto deveria tratar igualmente os 

desiguais não procede aos olhos da nossa carta magna, nem é razoável nesse momento. 

 

   Por isso a autorização para as escolas privadas que possuem condição 

de funcionar com todas as condições sanitárias para a proteção das vidas de seus profissionais 

e dos alunos. 

 
3 STF, Tribunal Pleno, Repercussão geral no RE 573.232/SC, Tema 82, Rel. Ministro 
RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 19.9.2014, 
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   Não é essa a condição dos prédios públicos que em muitos casos não 

possuem estruturas físicas adequadas nem sanitárias para essa dar essa garantia. 

 

   Temos a certeza de que a intenção do Ministério Público é a melhor 

possível.  

 

Não temos dúvida que o propósito do Ministério Público é de  

resguardar o bem estar das crianças que estão sendo profundamente lesadas em seu 

desenvolvimento psíquico, físico e social. 

  

Ninguém mais que os educadores possuem esse entendimento. No 

entanto, no afã de solucionar um problema não deve adotar medidas precipitadas em um 

momento tão grave, em que não possuímos vagas para tratamento de COVID e nem vagas 

para qualquer outra enfermidade grave ou acidental por absoluta falta de estrutura hospitalar, 

de insumos e de pessoal da saúde que está exausta e sobrecarregada em turno sobre turno. 

 

Falamos aqui de vagas não só para adultos, mas para crianças. 

 

Com absoluto respeito, seria importante utilizarmos dos argumentos 

trazidos pelo Ministério Público em sua ação: da proporcionalidade, da isonomia, da 

razoabilidade e até mesmo do bom senso. 

 

Há de se destacar excelência que a própria instituição autora tratou de 

tomar as medidas protetivas aos seus membros. 

 

O Ministério Público do Rio Grande do Norte através de sua  

RESOLUÇÃO Nº 024/2021 – PGJ/RN, estabeleceu trabalho remoto para membros e estagiários 

com vistas exatamente à proteção da vida de seus membros. 

 

É medida de justiça Excelência verificar que a instituição possui uma 

estrutura de prédios novos e bem estruturados, condições sanitárias, não utilizarem transporte 

público e um número bem menor de servidores, que estão em trabalho remoto preservando a 

integridade física de seus membros. 
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“Resolução assinada pelo procurador-geral de Justiça, Eudo 
Rodrigues Leite, será publicada neste sábado (13). Objetivo é 
resguardar a saúde dos integrantes da instituição e da população 
em geral e contribuir para mitigar o contágio, disseminação e 
efeitos da doença 

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) decidiu 
prorrogar por tempo indeterminado a suspensão do atendimento 
presencial ao público externo. A medida foi tomada levando em 
consideração o significativo aumento da taxa de 
transmissibilidade e do número de casos de Covid-19 no Estado, 
estando prestes a ocasionar um possível colapso na 
disponibilidade de leitos. 
 
 A resolução sobre essa prorrogação, assinada pelo procurador-
geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, será publicada na edição 
deste sábado (13) do Diário Oficial do Estado (DOE). O 
objetivo é resguardar a saúde dos integrantes da instituição e da 
população em geral e contribuir para mitigar o contágio, 
disseminação e efeitos da Covid-19.” (SITE DO MPRN-
Categoria: Portal – Notícias - Publicado: 12 Março 2021) 
 
“RESOLUÇÃO Nº 024/2021 – PGJ/RN Altera a Resolução nº 
20, de 1º de março de 2021, que dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus – 
COVID-19 e de contenção de despesas, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras 
providências. O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10, inciso V, da Lei 
nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e pelo art. 22, inciso IV, da 
Lei Complementar Estadual nº 141, de 9 de fevereiro de 1996; 
CONSIDERANDO que a situação epidemiológica, decorrente 
da COVID-19, no Estado do Rio Grande do Norte continua 
crítica; CONSIDERANDO a necessidade de continuar 
resguardando a saúde dos integrantes, estagiários e demais 
colaboradores do Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Norte, bem como a população em geral e contribuir para 
mitigar o contágio, disseminação e efeitos da COVID-19, 
RESOLVE: Art. 1º A Resolução nº 20, de 1º de março de 2021, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 1º Os 
integrantes e estagiários do MPRN deverão cumprir expediente 
em regime de trabalho remoto, até ulterior deliberação, 
excetuadas as atividades presenciais que sejam imprescindíveis 
e não puderem ser realizadas remotamente, que deverão ocorrer 
sob a forma de rodízio.” (NR) Art. 2º Fica revogado o § 4º do 

artigo 1º da Resolução nº 20/2021-PGJ/RN. Art. 3º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal/RN, 12 de março de 
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2021. EUDO RODRIGUES LEITE PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA” 

 

   De outro lado os professores são muito mais expostos e vulneráveis ao 

contato com o público jovem, evidentemente pela essência de seu labor, e pelo fato de se 

utilizar da rede de transporte público.  

 

   Não condenamos as medidas da parte autora expressa na RESOLUÇÃO 

Nº 024/2021 – PGJ/RN, pelo contrário, mas invocamos um tratamento isonômico para a proteção 

a vida de todos inclusive dos educadores. 

 

No dia de ontem, dia 07 de março de 

2021(https://globoplay.globo.com/v/9418465/)em reportagem da INTER TV CABUGI às 

garagens de diversas empresas foram sobrevoadas e registrou-se um número absurdo de 

ônibus parados, enquanto as pessoas se abarrotam nos poucos ônibus em circulação. 

 

    Enfatizamos que a volta as atividades escolares como pretende o 

Ministério Público aumentariam significativamente o número de pessoas circulando em nosso 

Estado, inclusive repercutindo diretamente no transporte Público que já anda demonstrando 

grava crise devido ao alto número de passageiros. 

 

   Apontamos que, diante da crise pandêmica sem precedentes, com a 

expansão no número oficial de pessoas com sintomas do coronavírus, com o drástico aumento 

no número de mortos confirmados no Estado do Rio Grande do Norte e das novas variantes 

que podem ser mais transmissíveis, o isolamento social é o único mecanismo eficiente de 

combate, como se verifica nos países que adotaram a medida, de forma mais severa. 

 

    Como será abordado e demonstrado em tópico próprio as Escolas 

Estaduais, quase que em sua totalidade, não possuem condições sanitárias e higiênicas para o 

mínimo cuidado com os professores, funcionários e alunos. 

 

   Enfatizamos ainda que a volta as atividades escolares como pretende o 

Ministério Público aumentaria o contágio de sobremaneira posto que pode ocorrer não só no 

ambiente escolar, mas em toda a área circundante do prédio escolar, considerando a 
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necessidade de transporte público para alunos e professores, com grande aglomeração de 

pessoas, em precárias condições de higiene. 

 

    Destacamos ainda que há professores que, normalmente, acumulam 

cargos, trabalham em mais de uma escola pública, além das privadas, que serão alvo constante 

de prováveis infecções e eles próprios poderão ser vetores importantes de propagação do 

vírus. 

    Embora pesquisas apontem pela segurança no ambiente escolar, com 

adoção de protocolos de higiene e distanciamento social, o que efetivamente não ocorre aqui 

no estado, o retorno às aulas presenciais, ainda que com um número reduzido de alunos, 

implica uma maior circulação de pessoas nas ruas e no transporte coletivo, local de alta 

propagação do vírus, em virtude do número de pessoas confinadas em espaço com ventilação 

insuficiente. 

 

    E, em muitos casos, a situação dos professores piora, vez que grande 

parte ministra aulas em mais de uma escola por dia, cujo deslocamento facilita maior 

exposição ao vírus. 

 

    Deve ser ressaltado que não está em discussão o direito à educação, que 

é fundamental, imprescindível ao desenvolvimento do ser humano, consagrado nos arts. 6º e 

205 da Constituição Federal: 

 

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." 

 

    É inegável o caráter essencial das atividades escolares presenciais, 

porém, no auge da pandemia, o que se deve buscar primeiro é o direito à vida e a saúde de 

todos. 

 

    Ultrapassada essas considerações preliminares, urge de bom alvitre 

entramos no mérito propriamente dito, senão vejamos: 

 

A) DA LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL 30.458/2021: 
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    O Decreto Estadual n.º 30.458/2021 impôs medidas restritivas a 

educação Pública Estadual amparadas em fundamentação idônea, de caráter técnico-científico 

e relacionada à atual conjuntura observada no sistema de saúde do Estado do Rio Grande do 

Norte, conforme se depreende das razões constantes do referido ato administrativo. 

 

    A expedição do Decreto ocorreu no exercício de competência legítima 

do Estado-membro e inexiste ofensa à proporcionalidade, legalidade ou à razoabilidade em 

seu conteúdo ao contrário do que afirma o Ministério Público. 

 

    Imperativo destacarmos que o Supremo Tribunal Federal já consignou 

que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a 

incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa 

concorrente. 

 

    Nesse sentido, vejamos o que foi decidido pelo Ministro Luiz Fux, na 

decisão exarada na Suspensão de Segurança nº. 5475, cujo voto segue anexo à presente na 

integra: 

 

“Com efeito, na presente situação de pandemia da COVID-19, 

especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos 

federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação 

vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem 

comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a 

autonomia de cada ente da Federação. Esse entendimento foi 

explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da 

medida cautelar proferida na ADI 6.341, ao se consignar que os entes 

federativos possuem competência administrativa comum e legislativa 

concorrente para dispor sobre o funcionamento de serviços públicos e 

outras atividades econômicas no âmbito de suas atribuições, nos 

termos do art. 198, I, da Constituição Federal. 

[...] 

Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo os 

precedentes e lições aqui expostos, visto que o Decreto implementado 

pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte (Decreto nº 
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30.419, de 17 de março de 2021) apresenta fundamentação idônea, de 

caráter técnico-científico (remissão à Recomendação nº 26 do Comitê 

de Especialistas do Governo do Estado) e relacionada à atual 

conjuntura observada no sistema de saúde daquele Estado [...] (g.n) 

 

    O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, já 

tem, inclusive, modificado entendimentos e seguindo o posicionamento da Corte Suprema, 

vejamos o que foi decidido nos autos do MS 0804242-05.2021.8.20.0000: 

 

“Importante ressalvar, inicialmente, meu entendimento pessoal acerca 

do tema, posicionamento este externado no deferimento da liminar no 

MS n.º 0803274-72.2021.8.20.0000, cuja decisão restou suspensa, dias 

após ser proferida, pelo Presidente do STF, de forma que passo a me 

curvar à posição da Corte Suprema, em razão do que prescreve o art. 

926, do CPC. 

No caso sob análise, não obstante as dificuldades com que o setor 

econômico no Estado vem passando, em razão das medidas de 

restrições impostas no combate ao CORONAVIRUS, entendo que não 

resta evidenciado o fumus boni iuris em favor do impetrante. 

É que não vislumbro, ainda que nesta análise superficial, qualquer 

ilegalidade ou falta de motivação no ato normativo secundário que, 

muito embora tenha determinado o retorno das atividades presenciais 

nos estabelecimentos dos bares, restaurantes e similares, proibiu a 

venda de bebidas alcoólicas, tendo em vista que a discricionariedade 

da administração, neste caso, encontra-se amparada em dados técnicos 

que sugerem a pertinência do Decreto (Recomendação do Comitê de 

Especialistas da SESAP -RN), sobretudo no que concerne à venda de 

bebidas alcoólicas que, conforme é consabido, o seu consumo, na 

maioria das vezes, é realizado mediante a reunião de pessoas amigas, 

familiares, implicando aglomerações, o que vai de encontro ao objetivo 

central, que é o isolamento de pessoas. 

Ademais, o STF tem seguido a compreensão, forte no entendimento 

de que a competência da União para legislar sobre assuntos de 

interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e 

municipais expedidas com base na competência legislativa 
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concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando 

o interesse sob questão for predominantemente de cunho local. É o 

que a jurisprudência daquele Corte chama de "respeito à 

predominância de interesse". 

À propósito, é bom que se registre, que o STF, suspendeu decisão 

liminar proferida pelo TJSP, que liberava a venda de bebidas 

alcoólicas, como se observa do trecho colhido da supramencionada 

decisão: 

"MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO DE ORIGEM 

QUE SUSPENDE DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECE 

LIMITAÇÕES À COMERCIALIZAÇÃO LOCAL DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS EM RESTAURANTES APÓS AS 20H, COMO MEDIDA 

DE PREVENÇÃO A NOVAS CONTAMINAÇÕES PELO 

CORONAVÍRUS. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. ATO NORMATIVO EDITADO EM 

CONFORMIDADE COM AS COMPETÊNCIAS DO ESTADO 

MEMBRO E EMBASADO EM EVIDÊNCIAS TÉCNICO-

CIENTÍFICAS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA". (STF - SS nº. 

5451/SP. Relator Ministro Luiz Fux. j. em 17/12/2020). 

Assim, a proibição trazida no Decreto e que ora é impugnada decorre 

de ato administrativo justificado no zelo que o Administrador Público 

Estadual deve ter com a saúde da população local, frente a 

excepcionalidade da pandemia do COVID-19 e dos aumentos das 

taxas de transmissão, hospitalização e óbitos ocorridos nos últimos 02 

(dois) meses, no Estado”. 

 

    De fato Excelência, a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte 

normatizou no próprio Decreto Estadual n.º 30.458/2021 a suspensão das aulas presenciais 

nas unidades das redes pública de ensino, incluindo instituições de ensino superior, 

técnico e especializante, devendo, quando possível, manter o ensino remoto, senão 

vejamos: 

 

Das atividades de ensino 
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Art. 14. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, 
poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e remotamente) as 
escolas e instituições de ensino até o 5º ano do fundamental I, da rede 
privada de ensino, conforme a escolha dos gestores educacionais e dos 
pais ou responsáveis legais, desde que atendidas as regras 
estabelecidas nos protocolos sanitários vigentes. 
§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, 
etapas e modalidades educacionais não contemplados no caput, das 
unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo instituições 
de ensino superior, técnico e especializante, devendo, quando 
possível, manter o ensino remoto. 
§ 2º Não se sujeita à previsão do §1º as atividades de educação em que 
o ensino remoto seja inviável, exclusivamente, para treinamento de 
profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais para 
concluintes do ensino superior. 
§3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a 
incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a 
disseminação do novo coronavírus. 

 
Art. 15. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, 
cujo funcionamento presencial ou híbrido esteja permitido, deverão 
observar, sem prejuízo das medidas constantes nos artigos 7º e 8º deste 
Decreto, todas as normas atinentes à medicina e segurança do 
trabalho, considerando o dever constitucional de manutenção de um 
ambiente laboral sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob 
pena de responsabilização civil. 

 

    Causa espécie, a conduta do Ministério Público ao propor tal demanda 

judicial que poderá agravar e comprometer ainda mais a situação da rede pública e privada de 

saúde com o aumento de circulação de pessoas e consequentemente o aumento no contágio da 

COVID19. 

 

    Os motivos que ensejam a improcedência da demanda, e que levaram a 

imposição das medidas de isolamento social, continuam sendo: 

 

a) Taxa de Ocupação de Leitos Críticos encontra-se acima de 90%, indicando a 

saturação do sistema de saúde para os leitos críticos no estado; 

 

b) introdução de novas variantes do SARS-CoV-2 no Rio Grande do Norte, em especial 

das três cepas mais recentes, contribuindo para aumento da transmissibilidade; 

 

c) baixa proporção da população vacinada, muito distante do mínimo necessário para 

haver uma influência na redução do número de casos novos; 
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d) necessidade de estabelecer novas medidas restritivas, em face do aumento dos 

indicadores – número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de UTI e número de casos 

ativos – divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o iminente colapso das 

redes públicas e privadas de saúde; 

 

    Contudo Excelência reforçamos ainda que tais medidas adotadas foram 

amparadas na Recomendação nº 26/2021, do Comitê de Especialistas da Secretaria de Estado 

da Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia pela COVID-19, na qual foi sugerida a 

ampliação das medidas restritivas em todo o território estadual para aumentar as estratégias de 

mitigação. 

 

    Ainda que assim não fosse Excelência e que não houvesse uma quase 

unanimidade técnico-científica acerca da importância das medidas de distanciamento social e 

mesmo que não tivéssemos a agravante de reunirmos grupos vulneráveis em situações de 

baixa renda, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, 

em matéria de tutela ao meio ambiente e à saúde pública, devem-se observar os princípios 

da precaução e da prevenção. 

 

    Portanto, havendo qualquer dúvida científica acerca da adoção da 

medida sanitária de distanciamento social, a questão deve ser solucionada em favor do bem 

saúde da população. 

 

    Sobre os princípios da prevenção e precaução no direito à saúde, 

apontamos, os ensinamentos do Juiz Federal Bruno Henrique Silva Santos4, Coordenador do 

Comitê Executivo de Saúde de Londrina/PR, segundo os quais tais princípios objetivam, 

respectivamente, evitar a ocorrência de danos conhecidos à saúde e resguardar a saúde 

mediante a adoção de informações técnicas e científicas confiáveis observando, sempre a 

necessidade de ações preventivas e acautelatórias com a vida humana. 

 

    Vale transcrever entendimento do Supremo Tribunal Federal no tocante 

à aplicação do princípio da precaução: 

 

 
4 Santos, Bruno Henrique Silva. Precaução e prevenção no direito à saúde: âmbitos de incidência e sua aplicação 
pelo STF. Disponível em https://www.trf4.Jus.Br. Acesso em 9.3.2021. 
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“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito 

Constitucional e Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além 

de impor normativa alienígena, desprezou norma técnica 

mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. 

[...]. 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser 

aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a 

possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio 

ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado 

analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao 

final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de 

decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e 

proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das 

políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde 

que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites 

desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas 

discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. 

[...].”5. 

 

    Assim, entende o SINTE/RN que diante de tais princípios a retomada 

das aulas presenciais deve ocorrer apenas em uma situação de maior controle da pandemia, 

com a redução dos números de internações e mortes, com base em estudos técnicos e 

científicos condizentes com a realidade, com medidas governamentais capazes de assegurar 

não só o distanciamento social, mas também a vacinação da população de forma mais célere, 

o que efetivamente não está ocorrendo aqui no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

B) DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO SANITÁRIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS: 

 

    Infelizmente Excelência o que o SINTE/RN traz à baila na presente 

petição não é nenhuma novidade para o Ministério Público e toda a população, com estrutura 

física e sanitária muito diferente das escolas particulares, as Escolas Públicas Estaduais em 

sua grande maioria não possuem a menor condição de atender as regras estabelecidas nos 

protocolos sanitários vigentes. 

 

    Vejamos as imagens: 

 
5 RE 627189 (RE 627189; Rel. Min. Dias Toffoli 
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    Essas imagens demonstram a falta de estrutura física: 
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    Como falar de estrutura sanitária mínima e protocolos de segurança com os banheiros 

dessa forma: 
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    As imagens falam por si e demonstram de forma irrefutável a atual 

condição vivenciada na grande maioria das escolas púbicas do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

 

C) DO AUMENTO DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS COM O RETORNO ESCOLAR 

– AGRAVAMENTO NA CONTAMINAÇÃO E TRANSMISSIBILIDADE DA 

COVID19: 

 

    Como está demonstrado em vários meios de comunicação os 

passageiros de ônibus estão sofrendo com os veículos lotados durante os trajetos no dia a dia 

principalmente nos grandes centros urbanos. 

 

    A principal dificuldade relatada pelos passageiros é no horário de pico, 

justamente nos horários escolares. Eles acreditam que o que contribui para a lotação é a insuficiente 

quantidade de ônibus que passam nesses horários. 

 

    Evidente que com o retorno as atividades escolares presenciais a 

tendencia é que o número de pessoas circulando irá aumentar e com isso consequentemente a 

transmissibilidade do vírus. 
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    Nas últimas semanas, com o crescimento dos casos de Covid-19 e alta 

lotação dos leitos de UTIs em todo o estado e país, os que precisam usar diariamente ou até 

eventualmente o transporte público temem o risco de contaminação. 

 

    O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Natal 

(Seturn) admite que o principal problema está nos horários de pico. Apesar disso, o consultor técnico 

do Seturn, Nilson Queiroga, garante que o incremento de algumas linhas nesses horários não vai 

resolver a situação. "Já aumentou e não resolveu. Não vai resolver. Não é a solução aumentar ônibus", 

disse6. 

 

    O país está passando pela pior fase da pandemia, ocasionada pela 

disseminação do COVID-19, numa crise sanitária sem precedentes, com hospitais em colapso, 

mortes diárias que só aumentam, baixa cooperação da população ao isolamento social, 

lentidão na campanha de vacinação, além do o surgimento de novas variantes mais 

transmissíveis. 

 

D) MATÉRIAS RELACIONADAS AO COVID19 E O RETORNO AS ATIVIDADES 

ESCOLARES PRESENCIAIS: 

 

    Excelência em alguns Estados da Federação foi tentando o retorno as 

atividades presencias e o resultado não foi satisfatório, destacamos as matérias seguintes: 

 

a) 11 escolas no estado de SP já paralisaram temporariamente as aulas por causa do 
coronavírus: 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/11/11-escolas-no-estado-de-sp-ja-
paralisaram-temporariamente-as-aulas-por-causa-do-coronavirus.ghtml 
 

b) Professores registram 1.045 casos de covid-19 nas escolas de São Paulo Apeoesp vem 
registrando de forma independente os casos de covid-19 em professores, estudantes e 
outros trabalhadores: 

https://www.brasildefato.com.br/2021/02/25/professores-registram-1-045-casos-de-covid-19-
nas-escolas-de-sao-paulo 
 

c) MP apura casos de covid após volta às aulas em Ribeirão 
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/NOT,0,0,1587950,rede-estadual-mp-
apura-casos-de-covid-em-escolas-de-ribeirao.aspx 
 

 
6 https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2021/03/03/com-onibus-lotados-passageiros-temem-
contaminacao-pela-covid-19-em-natal.ghtml 
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d) Após volta das aulas presenciais, São José registra 39 casos de Covid-19 entre 
funcionários e alunos 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/02/23/apos-volta-das-aulas-
presenciais-sao-jose-registra-39-casos-de-covid-19-entre-funcionarios-e-alunos.ghtml 
 

e) Bragança Paulista anuncia volta à fase vermelha e suspensão das aulas presencias a 
partir de terça-feira (2) 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/02/28/braganca-paulista-anuncia-
suspensao-das-aulas-presencias-na-cidade-a-partir-de-terca-feira-2.ghtml 
 

f) Adolescente de 13 anos morre de Covid-19 após voltar às aulas em Campinas; caso é 
investigado 

https://extra.globo.com/noticias/brasil/adolescente-de-13-anos-morre-de-covid-19-apos-
voltar-as-aulas-em-campinas-caso-investigado-rv1-1-24904187.html 
 

g) Escola de Campinas tem 42 casos de Covid-19 e fecha após volta às aulas 
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/03/escola-de-campinas-tem-42-casos-de-
covid-19-e-fecha-apos-volta-as-aulas 
 

h) Internações de crianças com covid-19 crescem após a volta às aulas 
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/02/criancas-covid-internacoes-
volta-aulas/ 
 

i) Escolas de Blumenau registram seis casos de Covid-19 na volta às aulas 
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/evandro-de-assis/escolas-de-blumenau-registram-seis-
casos-de-covid-19-na-volta-as-aulas 
 

j) Sindicato denuncia casos suspeitos de Covid-19 em professores após retorno às aulas 
em Pouso Alegre, MG 

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/02/26/sindicato-denuncia-casos-suspeitos-
de-covid-19-em-professores-apos-retorno-as-aulas-em-pouso-alegre-mg.ghtml 
 

k) Casos de Covid-19 em funcionários adiam volta às aulas em escola estadual de 
Piedade 

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/02/09/casos-de-covid-19-em-
funcionarios-adia-volta-as-aulas-em-escola-estadual-de-piedade.ghtml 
 
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,na-primeira-semana-desde-volta-as-aulas-
escolas-estaduais-de-sp-registram-77-casos-de-covid-19,70003618006 
 

    Ressaltamos que as matérias não trazem opiniões, elas apresentam fatos 

que podem ser confirmados diariamente ao ligar a televisão, estamos todos vivendo um 

verdadeiro filme de terror diário. 

 

    A situação não é diferente em outros países: 

 

    No primeiro dia de volta às aulas no Chile, duas escolas têm casos de 
covid e suspendem atividades 
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https://br.financas.yahoo.com/noticias/no-primeiro-dia-de-volta-as-aulas-no-chile-duas-
escolas-tem-casos-de-covid-e-suspendem-atividades-134423878.html 
 

E) DA OPINIÃO TECNICA DA DRA. MARISE FREITAS NO BOM DIA RN 

07/04/21: 

 

    Destacamos que em 07 de abril de 2021, ocorreu uma entrevista Dra. 

Marise Freitas no Bom dia RN, pela intertv cabugi, https://youtu.be/M8Q6xH2OSNw 

 

    Nessa oportunidade ela destaca a preocupação com o aumento do 

grande número de pessoas circulando, pessoas utilizando ônibus, “isso aumenta a chance de 

encontrar o vírus no meio do caminho e isso significa se contaminar e levar esse vírus para 

dentro de casa...” 

 

    A Dra. Marise Freitas enfatiza que ainda estamos no pico da curva e 

que essa curva precisa descer e que com o retorno das atividades escolares provavelmente o 

vírus voltará a circular e a curva não irá recuar. 

 

    A entrevista é bastante técnica e opinião importante para balizar o 

julgamento da presente demanda. 

 

    Para concluir Excelência, apesar de todas as dificuldades, a categoria 

representada tem se doado e realizado aulas virtuais, embora os problemas existam, os 

conteúdos têm sido ofertados aos estudantes. 

 

    Com prejuízos, claro, pois nenhuma área escapou dos efeitos 

destruidores da pandemia, mas antes de mais nada, para que ninguém se esqueça, qualquer 

prejuízo pode ser revertido em um futuro breve, pois tudo isso vai passar! 

 

    No entanto, se expor agora a um vírus perigosamente mortal não vai 

resolver nenhum problema, tampouco o da educação, e, a vida, caso se perca, não poderá ser 

recuperada. 

 

    Por todo o exposto, pugna o SINTE/RN pelo indeferimento da liminar 

requerida pelo Ministério Público ao mesmo tempo em que requer que este Douto Órgão 
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Ministerial reveja sua posição e compreenda a realidade, até mesmo porque os trabalhos dos 

Promotores, Procuradores e Servidores do MP seguem de forma remota, em suas casas com 

proteção e segurança. 

 

F) DA CONDIÇÃO ESPECIAL DA CATEGORIA – ALTO NÚMERO NA FAIXA 

ETÁRIA DE RISCO E DE COMORBIDADE   

 

Outra situação especial da categoria da educação em nosso estado é a 

condição de faixa etária, aonde a grande maioria se encontra em faixa definida como grupo de 

risco.  

Noutro ponto o grande número de profissionais com comorbidades 

que agravam os riscos do retorno a sala de aula sem estrutura sanitária e sem a imunidade das 

vacinas. 

No bojo dessa pandemia temos visto famílias inteiras sendo 

consumidas pela morte. Famílias dizimadas. Órfãos da pandemia que perdem de uma única 

vez pais, avós e tios. 

A realidade tem sido essa. O retorno as aulas sem um planejamento 

concreto e sem a participação direta dos educadores, sem que haja as mínimas condições 

sanitárias, de transporte e vacinação com certeza não terá resultado diferente.  

 

 

IV – DOS PEDIDOS: 

 

    Por todas as razões esposadas, requer o SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, a Vossa Excelência que: 

 

a) se digne a acatar o pedido de ingresso na lide como Terceiro Interessado, na qualidade 

de representante e substituto processual da categoria dos professores e funcionários da 

educação pública do Estado do Rio Grande do Norte; 

 

b) O indeferimento in totum da liminar requerida pelo Ministério Público; 

 

c)  E no mérito, pugna pela improcedência integral da demanda. 
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    Termos em que pede deferimento. 

 

Natal/RN, quinta-feira, 8 de abril de 2021. 

 

 

Carlos Gondim Miranda de Farias Carlos Alberto Marques Júnior 

Advogado - OAB/RN 2.560 Advogado - OAB/RN 2.864 

 

 

Carlos Heitor de Macedo Cavalcanti José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia 

Advogado – OAB/RN 3.745 Advogado - OAB/RN 5.155 
 

Num. 67392971 - Pág. 29Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404674400000064456591
Número do documento: 21040816404674400000064456591

Num. 10249578 - Pág. 140Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



 

Num. 67392975 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404708500000064456595
Número do documento: 21040816404708500000064456595

Num. 10249578 - Pág. 141Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



 

Num. 67392976 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 142Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 143Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 144Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 145Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 146Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 147Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 148Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 149Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 150Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 151Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 152Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 153Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 154Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 14Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 155Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 15Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 156Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 157Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 158Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 159Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 19Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 160Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 20Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 161Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 21Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 162Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 22Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 163Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 164Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 24Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 165Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 166Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 167Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 168Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 28Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 169Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 29Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 170Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 30Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 171Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 31Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 172Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



Num. 67392976 - Pág. 32Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 08/04/2021 16:40:47
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040816404737500000064456596
Número do documento: 21040816404737500000064456596

Num. 10249578 - Pág. 173Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE .RELAÇÕESDO TRABALHO

CERTIDÃO

o SECIU<:TÁRlODE RELAÇÕESDOTRABALHO, no uso desuasatribuições
conferidaspelo inciso VIII do art. 17 do anexoI do Decreto nO5.063, de 3 de
maio de2004, certifica, parafins dedireito, queconstano CadastroNacional de
Entidades Sindicais - CNES o registro sindical, referente ao processo de nO
46217.001184/2008-56,doSindicatodosTrabalhadoresemEducaçãodaRede
Pública do Estado do Rio Grande do Norte - SINTE - RN, CNPJ:
08.428.989/0001-40, para representar a categoria Profissional dos
Trahal/uulores em Educaçrio rio SistemaPúblico de Ensino Municipal e
Estadual, com abrangênciaestaduale baseterritorial no EstadodoRio Grande
do Norte - Rl\~ concedidopor despachopublicadoE9 D.O.U em 13.03.2014,
SeçãoI, pág..092.Eu, Ccsar de Castro lIaiachi, 4-- ,Coordenador-Geral
deRegistroSindical, a conferi.
Certifica, ainda, que se encontra informada junto ao CadastroNacional de
Entidades Sindicais CNES/MTE, a seguintediretoria com mandato até 25 de
junho de2015.

MEMUROS DIRIGENTES

----------------_._.~

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO - Membro deDiretoria Colegiada
ALCIVAN MEDEIROS DA SILVA - Membro de Diretoria Colegiada
CRlSTlANNJ<: MEDEIROS DA/'.'TAS - Membro de Diretoria Colegiada

E.LIANE BANDEIRA E SILVA - Membro de Diretoria Colegiada
ENOQUE GONCALVES VIEIRA - Membro de Diretoria Colegiada

I'RANCISCO ALVES FERNANDES FILHO - Membro deDiretoria Colegiada
FRANCISCO DE ASSIS SILVA - Membro de Diretoria Colegiada

FRANCISCO LEOPOLDO NUNES - Membro deDiretoria Colegiada
GIDALIA FERREIRA DE A i'l'DRADE - Membro de Diretoria Colegiada

IONALDO TOI\'lAZ DA SILVA - Membro de Diretoria Colegiada
.JOAO WILLAMS DA SILVA - Membro de Diretoria Colegiada

.JOSE DE ARIJ\'lATEIA FRANCA I,IMA - Membro de Diretoria Colegiada
JOSE RO.MULO ARNAUD AMANCIO - Membro de Diretoria Colegiada

JOSE TEIXEIRA DA SILVA - Membro deDiretoria Colegiada
MAIlC()Nn~:S ALEXANDRE DA SILVA - Membro deDiretoria Colegiada

MAnIA BEATRIZ DI~LIJ)'IA - Membro de Diretoria Colegiada .
MAJHA INES DE ALMEIDA J\'TORAIS - Membro de Diretoria Colegiada

MAlUA LLJZINI!:TI!: LEITE DE OLIVEIRA PINTO - Membro deDiretOl.iaColegiada
MAIUA VICENCJA ARIMATEA DOS SANTOS - Membro de Diretoria Colegiada

MARU;NE SOUSA 01':MOURA - Membro de Diretoria Colegiada
MILTON URBANO AIRES - Membro deDiretoria Colegiada

RAIM UNDA NADJA DA COSTA DANTAS - Membro de Diretoria Colegiada
SANDRA REGINA DF~MOURA - Membro de Diretoria Cole,.giada

SERGIO RICARDO DE CAUVALHO OLIVEIRA -' Membro de Diretoria Colegiada
SIMONETE CARVALHO DE ALI\1EIDA - Membro de Diretoria Colegiada

VERA LUCIA ALVES - Membro de Diretoria Colegiada
FRANCISCA LUCIA VALE - Membro do conselho fiscal

.JOSIVALDO DO'NASCIMENTO - Membro do conselhofiscal
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MARIA XAVillR DE MORAIS - Membro do conselho fiscal
MARIANA LEONlRA DA SILVA - Membro do conselho fiscal
r,aLMA CLEIDE DE OLIVEIRA - Membro do conselho fiscal
EDVAR NUNES DUARTE - Suplente de Diretoria Colegiada

INALDA TEIXEIRA DE LIRA - Suplente de Diretoria Colegiada
JOSE EMERSON EREK DA SILVA FRANCELlNO - Suplente de Diretoria Colegiada

JUCYANA MYRNA TEIXlm'A DA SILVA - Suplente de Diretoria Colegiada
l\'IARIA DE FATThL\ COSTA - Suplente de Diretoria Colegiada

MARILANES FRANCA DE SOUZA - Suplente de Diretoria Colegiada

I3rasília, 18demarço de 2014,

Cc.-titico.
Dali fé.

l\1.i-\.t'\~~~~NTO MELO
/ SecretáriodeRelaçõesdo Trabalho

~ls
Ministro do Trabklho e Emprego
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

Rua Doutor Lauro Pinto, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250

 0817547-88.2021.8.20.5001Processo:

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)Ação:

AUTOR: MPRN - 78ª PROMOTORIA NATAL

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DESPACHO

 

 

 

Tendo em vista o teor do artigo 2º da Lei 8.437/92, notifique-se a parte requerida para prestar
informações preliminares em 72 (setenta e duas) horas.

Decorrido o prazo acima, conclua-se em separado para apreciação do pedido de tutela provisória
de urgência.

Cumpra-se.

/RN,NATAL  .6 de abril de 2021

                                                

ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO

Juiz(a) de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06)
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M.M. Juiz,

 

O Ministério Público vem dar-se por ciente da decisão de ID 67255318.

 

Natal/RN, data da assinatura eletrônica.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO – COMARCA DE NATAL

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 

 

 

PROCESSO Nº 0817547-88.2021.8.20.5001

AÇÃO DE: (ECA) AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1690)

 

EMENTA– Ação Civil Pública – Ação voltada a garantir o retorno das aulas
presenciais em toda a rede de ensino do Estado, não permitidas pelos decretos
estaduais  –para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus
Não configurada nenhuma das hipóteses de competência desta Vara, previstas na
Lei de Organização Judiciária – Incompetência da Vara da Infância e da
Juventude.

Vistos, etc...

 Cuida-se de Ação Civil Pública, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, visando

garantir , em razão dos decretoso retorno das aulas presenciais em toda a rede de ensino do Estado

emitidos pelo Estado do Rio Grande do Norte para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo

Coronavírus.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 – estipula, em seu art.

  1º, que: "Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.", bem como prevê a

competência da Justiça da Infância e da Juventude, em seu art. 148, definindo, entre outras, a competência

 de: "IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança

e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;".

A Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte (Lei

Complementar nº 643/2018), por sua vez, em seu anexo VII, prevê para a 2ª Vara da Infância e da

 Juventude da Comarca de Natal o seguinte: "processar e julgar ação civil pública para proteção dos

interesses individuais, difusos ou coletivos de criança ou de adolescente ".
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A presente ação visa combater decretos emanados pela Governadora do Estado do

Rio Grande do Norte   para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, que

 obrigações e restrições, para osestabeleceram, em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte,

setores público e privado, com o objetivo de enfrentar a situação de emergência da saúde pública. Como

se pode observar, o foco principal da ação são as medidas restritivas de combate à pandemia ocasionada

pelo Coronavírus, sendo portanto, questão de saúde pública , de abrangência em todo o Estado do Rio 

Grande do Norte, afastando, assim, a competência desta Vara da Infância e da Juventude da Comarca de

Natal.

Para esta situação, a referida Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio

Grande do Norte estabeleceu que a competência para julgar e processar o presente feito pertence a uma

das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Natal, senão vejamos o que estipula esta Lei, in verbis: 

"Por distribuição, processar e julgar as ações em que o Estado, o Município de Natal ou suas autarquias

e fundações forem interessados como autores, réus, assistentes ou opoentes, bem como os feitos relativos

a ações acidentárias e revisionais que têm como segurador o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,

exceto nos casos de falência e sucessões;".

Isto Posto, declaro-me incompetente para julgar o presente feito, ordenando a

remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca.

Dê-se ciência as partes.

Publique-se e intimem-se.

Natal-RN, 6 de abril de 2021.

SÉRGIO ROBERTO N. MAIA

Juiz de Direito
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M.M. Juiz,

Segue Ação Civil Pública e documentos a ela anexos.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
5ª e 21ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
58ª e 61ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL

78ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MACAÍBA

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
4ª e 12ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ

____________________________________________________________________
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca

de Natal.

“Por  tudo  isso,  dizemos:  as  escolas  devem

ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir

em qualquer emergência ou crise humanitária.

É fundamental empreender todos os esforços

necessários para que as escolas de educação

básica  reabram no início  deste  ano  escolar,

em segurança. É um momento-chave que não

podemos  deixar  passar.” (Florence  Bauer,

representante  do  UNICEF  no  Brasil,  em  carta

aberta  às  prefeitas  e  aos  prefeitos  eleitos  dos

municípios brasileiros, 2021).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE, por intermédio dos seus Representantes Legais que ao final subscrevem, no

exercício das suas atribuições constitucionais e legais, vem, com fundamento no art.º

129, inciso III, da Constituição Federal, art. 212, §1º, da Lei n°. 8.069/90 (Estatuto da

Criança e do Adolescente), e, por fim, nos artigos 513 e 536, do Código de Processo

Civil, promover 

                          AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito público

interno, representado judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado, por força do

disposto no art. 75, inciso II, do Código de Processo Civil, situada na Avenida Afonso

Pena, nº 1125, nesta Cidade, com supedâneo nas razões fáticas e jurídicas adiante

expostas:
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1. BREVE HISTÓRICO:

Para  o  enfrentamento  da  pandemia  provocada  pelo  novo

Coronavírus, o Estado do Rio Grande do Norte vem, desde março de 2020, expedindo

decretos estabelecendo obrigações e restrições,  para os setores público e privado,

com o objetivo de enfrentar a situação de emergência da saúde pública.

Assim, em 17 de março de 2020, foi expedido o Decreto Estadual

29.524,  estabelecendo  em  seu  art.  2º  a  suspensão  das  atividades  escolares

presenciais nas unidades da rede pública e privada de ensino, no âmbito do ensino

infantil, fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante.

Seis meses depois, com a melhora da situação epidemiológica do

Estado, por meio do Decreto 29.989, de 18 de setembro de 2020, foi autorizada a

retomada das atividades escolares presenciais da rede privada de ensino. Naquela

oportunidade,  no  art.  1º  do  Decreto,  restou  determinada  a  suspensão  das  aulas

presenciais na rede pública de ensino do Rio Grande do Norte, no ano de 2020, diante

da criação do Comitê de Educação para Gestão das Ações de combate da COVID-19

no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, através do Decreto

Estadual nº 29.973, de 9 de setembro de 2020, com o objetivo de construir diretrizes

para  orientar  as  redes  de  ensino  na  elaboração  de  protocolos  e  normas  para  o

enfrentamento  da  crise  sanitária  provocada  pelo  novo  coronavírus,  com

desdobramentos e tomadas de decisões para a Educação.

Ou  seja,  o  Estado  decidiu  não  reabrir  as  atividades  escolares

presenciais na rede pública de ensino no ano inteiro de 2020 com o fito de construir e

implementar os protocolos sanitários para a reabertura gradual e segura das escolas

da rede pública no ano de 2021. 

Em 1º de janeiro de 2021, sem qualquer impedimento normativo para

a retomada das aulas de forma presencial  na rede pública, seja do estado ou dos

municípios,  as escolas públicas em todo o estado permaneceram fechadas,  sem a

oferta de atividade presencial, com a previsão de retomada de alguns municípios no

período de março a abril de 2021, tempo suficiente para concluir a implementação dos

protocolos necessários nas unidades escolares.

Ocorre que, diante do número de aumento de casos de infecção pelo

coronavírus, foi editado o Decreto 30.388, de 5 de março de 2021, suspendendo as

aulas  presenciais  nas  unidades  das  redes  pública  estadual  e  privada  de  ensino,

excepcionando as escolas e instituições de ensino fundamental das séries iniciais e do

ensino fundamental I (sem fazer distinção da rede pública e privada, conforme leitura

do art. 10, §1º).
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Com o agravamento da situação epidemiológica no estado, o decreto

seguinte,  de nº  30.419,  de 17 de março de 2021,  suspendeu  todas as  atividades

presenciais da rede pública e privada de ensino, em seu art. 7º, com vigência até 2 de

abril  de  2021,  mantendo  em  funcionamento  todos  os  serviços  considerados

essenciais, quais sejam: I – serviços públicos essenciais; II – serviços relacionados à

saúde,  incluídos  os  serviços  médicos,  hospitalares,  atividades  de  podologia,  entre

outros;  III  –  atividades  de  segurança  privada;  IV  –  supermercados,  mercados,

padarias,  feiras  livres  e  demais   estabelecimentos  voltados  ao  abastecimento

alimentar, vedada a consumação no local; V – farmácias, drogarias e similares, bem

como lojas de artigos médicos e ortopédicos; VI – serviços funerários; VII – petshops,

hospitais e clínicas veterinária; VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação

jornalística;  IX  –  atividades  de  representação  judicial  e  extrajudicial,  bem  como

assessoria e consultoria jurídicas e contábeis; X – correios, serviços de entregas e

transportadoras; XI – oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a

veículos  automotores  e  máquinas;  XII  –  oficinas,  serviços  de  locação  e  lojas  de

suprimentos agrícolas; XIII – oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e

domésticos,  incluindo  eletrônicos;  XIV  –  serviços  de  locação  de  máquinas,

equipamentos  e  bens  eletrônicos  e  eletrodomésticos;  XV  –  lojas  de  material  de

construção,  bem  como  serviços  de  locação  de  máquinas  e  equipamentos  para

construção; XVI – postos de combustíveis e distribuição de gás; XVII – hotéis, flats,

pousadas e acomodações similares; XVIII – atividades de agências de emprego e de

trabalho temporário; XIX – lavanderias; XX – atividades financeiras e de seguros; XXI

– imobiliárias com serviços de vendas e/ou locação de imóveis; XXII – atividades de

construção civil;  XXIII  –  serviços de telecomunicações e de internet,  tecnologia  da

informação e de processamento de dados; XXIV – prevenção, controle e erradicação

de pragas dos vegetais e de doenças dos animais; XXV – atividades industriais; XXVI

– serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou industriais, incluindo

elevadores, refrigeração e demais equipamentos; XXVII – serviços de transporte de

passageiros; XXVIII – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário; XXIX –

cadeia de abastecimento e logística.

Diante  desse decreto  não ter  considerado  o serviço  de educação

como de natureza essencial, o Ministério Público Estadual expediu, em 31/03/2021, a

Recomendação Conjunta n. 01/2021 ao Estado do Rio Grande do Norte, representado

pela  Governadora  de  Estado,  Senhora  Maria  de  Fátima  Bezerra,  nos  seguintes

termos:

1) adote  as  medidas  legais  pertinentes  para  incluir  as

atividades/serviços educacionais presenciais, em todas as etapas
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da educação básica, das redes de ensino pública e privada, no

rol das atividades/serviços essenciais nos decretos estaduais a

serem expedidos acerca das medidas para o enfrentamento do

novo coronavírus no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte; 

2) confira  às  atividades  educacionais  presenciais  o  mesmo

tratamento normativo em relação aos demais serviços essenciais

quando da aplicação de medidas sanitárias restritivas;

3) quando  houver  necessidade  epidemiológica,  suspenda

primeiramente  outras  atividades/serviços  que  tenham  menor

relevância  e  impacto  social  comparadas  com  as  atividades

escolares  presenciais,  priorizando  a  manutenção  dessas

atividades  de  educação  presencial  em  todas  as  etapas  da

educação básica das redes pública e privada de ensino;

4) confira  tratamento  igualitário  em  relação  a  suspensão  das

atividades  escolares  presenciais  na  rede privada  e  pública  da

educação,  abstendo-se  de  autorizar  apenas  a  retomada  das

atividades  escolares  de  forma  presencial  na  rede  privada  de

ensino, em descompasso com a rede pública de ensino;

5) a suspensão da oferta das atividades escolares presenciais, tanto

da rede pública,  quanto da privada,  seja precedida de decisão

administrativa  fundamentada,  devendo  indicar  a  extensão,  os

motivos,  os  critérios  técnicos  e  científicos  que  embasem  a

tomada  dessa  medida  restritiva  ao  direito  de  exercício  dessa

atividade  de  natureza  indiscutivelmente  essencial  ao

desenvolvimento  em  todos  os  aspectos  da  criança  e  do

adolescente.

O  referido  ato  recomendatório  foi  remetido  ao  Gabinete  Civil  da

Senhora Governadora do Estado do RN em 31/03/2021 e também recebido nessa

mesma data, conforme documento anexo.

Mesmo após a exposição de argumentos jurídicos e científicos ao

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  acerca  da  necessidade  de  se  corrigir  tamanha

distorção,  desproporcionalidade e ilegalidade em não considerar a educação como

serviço  essencial  e  impor  às  atividades  educacionais  medidas  restritivas  de

funcionamento  enquanto  não se impõe medidas  tão severas  a  outros  serviços  de

natureza essencial, foi publicado no DOE, na data de 01/04/2021, o Decreto Estadual
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n. 30.458/2021, com período de vigência de 05/04/2021 a 16/04/2021, de acordo com

os arts. 22 e 24.

Estipula o art. 14 desse ato normativo:

Art. 14. Em razão da essencialidade das atividades educacionais,

poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e remotamente) as

escolas e instituições de ensino até o 5º ano do fundamental I,

da  rede  privada  de  ensino,  conforme  a  escolha  dos  gestores

educacionais  e  dos  pais  ou  responsáveis  legais,  desde  que

atendidas as regras estabelecidas nos protocolos sanitários vigentes.

§  1º    Permanecem  suspensas  as  aulas  presenciais,  para  os  

níveis,  etapas e  modalidades educacionais  não contemplados

no caput, das unidades das redes pública e privada de ensino,

incluindo  instituições  de  ensino  superior,  técnico  e  especializante,

devendo, quando possível, manter o ensino remoto. 

§ 2º Não se sujeita à previsão do §1º as atividades de educação em

que o ensino remoto seja inviável, exclusivamente, para treinamento

de profissionais de saúde, bem como aulas práticas e laboratoriais

para concluintes do ensino superior. 

§3º  A  natureza  de  essencialidade  da  atividade  educacional  não

afasta a incidência sobre esse setor de normas restritivas com vistas

a coibir a disseminação do novo coronavírus.(grifos nossos)

O mencionado Decreto, com vigência a partir de hoje, foi editado em

total descompasso com a Recomendação Ministerial citada. 

A uma, por não ter considerado a educação como serviço essencial.

A duas, ao ter conferido tratamento diferenciado ao serviço de educação restringindo-o

bem  mais  do  que  outros  serviços  sequer  considerados  essenciais,  como  centro

comercial, shopping center, galeria, lojas, academia, estúdio de pilates, food park, bar,

restaurante,  salão de beleza.  A três,  por  ter  tratado de forma desigual  e bastante

reprovável os alunos da rede pública da rede privada de ensino.

Dentre  as  medidas,  verificou-se  que  as  atividades  escolares

presenciais foram limitadas e prejudicadas de forma desmotivada, desproporcional e

ilegal. Mesmo sendo atividade essencial, e assim nominada no decreto, foi permitido o

funcionamento  de  apenas  parte  das  atividades  escolares,  restringindo  o

funcionamento de outros níveis de educação sem qualquer razão. Além disso, também

sem  qualquer  arrazoado,  foi  proibido  o  funcionamento  de  qualquer  atividade  de
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educação presencial da rede pública de ensino em todo o estado, incluindo as escolas

da rede estadual e as municipais.

Nessa linha dos últimos três decretos estaduais, é possível observar

com clareza que, nas situações de maior restrição social, fecham-se as escolas todas

mantendo  abertas  as  demais  atividades  consideradas  essenciais.  Melhorando  os

dados  epidemiológicos,  permite-se  a  abertura  dos  demais  serviços,  inclusive  não

essenciais,  mas as escolas da rede pública permanecem integralmente fechadas e

apenas parte das escolas da rede privada podem funcionar, numa inversão completa

de valores.

No  cenário  admitido  pelo  Decreto  em vigor  a  partir  de  hoje,  em

relação  ao  funcionamento  dos  serviços/atividades,  estão  autorizados  a  realizar

atendimento  presencial  os  seguintes  estabelecimentos:  TODOS  os  Centros

Comerciais  independente  da  natureza  dos  produtos  e/ou  serviços,  TODAS  as

academias independente da oferta da modalidade, TODOS os Bares independente de

sua  natureza,  TODOS  os  Restaurantes  independente  de  sua  categoria,

TODOS os Salões de Beleza e Barbearias do tipo de serviço ofertado,  APENAS as

ESCOLAS  E  INSTITUIÇÕES  DE  ENSINO  ATÉ  O  5º  ANO  DO  ENSINO

FUNDAMENTAL I DA REDE PRIVADA.

Fato  é  que,  atualmente,  nesse  estado,  todas  as  crianças  e

adolescentes da rede pública de ensino estão afastadas do ambiente escolar há mais

de um ano. Todas as crianças e adolescentes que cursam a partir do 7º ano podem

frequentar um food park, um salão de beleza, um bar, mas não podem frequentar a

escola. Com isso não se quer deslegitimar a atividade e a importância desses outros

segmentos, mas realça a afronta a todos os princípios que norteiam a educação como

direito fundamental da criança e do adolescente.

O Decreto em questão ao mesmo tempo que proibiu por completo

aulas presenciais nas Unidades de Ensino da rede pública e privada das etapas do

ensino fundamental II e ensino médio, autorizou, de maneira evidentemente incoerente

e  ilegal,  a  abertura  e  funcionamento  de  todos  os  bares,  restaurantes,  centros

comerciais, academias, salões de beleza na proporção 50% de sua capacidade de

atendimento, e, ainda, de eventos esportivos.

Somente as escolas da rede privada que ofertam educação infantil e

ensino  fundamental  I  poderão  ofertar  atividades  escolares  presenciais,  desde  que

cumpridos  os  protocolos  sanitários  vigentes,  os  quais  também  limitam  a  sua

capacidade de atendimento.

Cumpre  ressaltar  que  os  Protocolos  Sanitários  devem  ter  como

parâmetro  o  DOCUMENTO  POTIGUAR:  DIRETRIZES  PARA  RETOMADA  DAS
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ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO

DO RIO GRANDE DO NORTE, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do

RN, através da nº 04/2020, de 21 de setembro de 2020 (documentos anexos).

Isto  porque  o  mencionado  Documento  é  originário  do  Comitê  de

Educação para Gestão das Ações de Combate à Pandemia da COVID-19, criado pelo

Decreto nº 29.973, de 9 de setembro de 2020, para a gerência do combate da COVID-

19 no âmbito do Sistema Estadual  de Ensino do Rio  Grande do Norte,  tendo por

objetivo definir “diretrizes que orientam com clareza os Sistemas de Ensino do Estado

e dos Municípios a enfrentarem com significativa segurança os desafios novos que o

contexto  sanitário  da  COVID-19  colocou  para  a  educação”,  [...]  especialmente

oferecendo  “orientações para a  comunidade escolar  do estado,  em todas as suas

instâncias  organizativas,  no  tocante  ao  planejamento  e  aos  procedimentos

necessários ao retorno da oferta de aulas presenciais”.

O Documento Potiguar enuncia que:

“A  elaboração  do  Plano  de  Trabalho  Pedagógico,  como parte  do

Plano de Retomada das Atividades Escolares, prevê a articulação de

atividades  que  envolvem  as  questões  relacionadas  às  normas,

infraestrutura e às questões pedagógicas, implicando às escolas a:

 •  Definir  a  retomada  das  aulas  de  forma  gradual,  por  meio  de

rodízio, de acordo com percentual e periodicidade estabelecidos em

conjunto entre o Sistema de Ensino e os órgãos de Saúde e Comitê

de  Especialistas,  a  depender  do  número  de  estudantes  de  cada

escola, garantindo a segurança da comunidade escolar, de forma a

organizar  as  turmas  com  menos  estudantes  por  turno  de

funcionamento, a fim de evitar aglomerações no espaço escolar. 

•  Considerar,  para  efeitos  de  rodízio,  que  o  percentual  a  ser

estabelecido seja em média de 30% dos estudantes, garantindo-

se, igualmente, o quantitativo de funcionários terceirizados e pessoal

de  apoio  adequado  e  seguro  para  o  funcionamento  da  Unidade

Escolar,  no que se refere às normas de higienização e serviço de

merenda (página 29).

Ora,  o  funcionamento  dos  centros  comerciais,  lojas,  bares,

restaurantes,  academias,  salões de beleza,  não sofreram restrição em relação aos

serviços que se dispõem a prestar, diferentemente dos estabelecimentos educacionais

da rede privada de ensino que estão restritos a ofertar PARTE dos seus serviços,

limitando-se ao ensino infantil e fundamental I, deixando de prestar integralmente de
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forma presencial todas as atividades que estão autorizadas a oferecer, e, ainda, de

atender as crianças e adolescentes matriculadas nas etapas do Ensino Fundamental II

e Ensino Médio.

Deste modo,  as Unidades de Ensino sofreram dupla  restrição em

relação aos estabelecimentos do tipo bares, restaurantes, centros comerciais,  lojas,

academias,  visto que aquelas que ofertam exclusivamente ensino fundamental II  e

ensino médio permanecerão fechadas e as que ofertam todas as etapas da educação

básica terão seu funcionamento presencial limitado as atividades escolares voltadas

aos alunos da educação infantil e ensino fundamental I.

Nenhum estabelecimento que integre a categoria de bar, restaurante,

academia,  salão  de  beleza,  barbearia,  centro  comercial  teve  seu  funcionamento

presencial proibido, ou seja, todos estão autorizados a realizar atendimento presencial,

ao passo que as Unidades de Ensino da rede privada que ofertam apenas ensino

fundamental II e/ou ensino médio permanecem integralmente fechadas, não podendo

realizar nenhum tipo de atendimento educacional presencial.

Para as Unidades de Ensino que integram a rede pública estadual e

municipal  de  ensino  a  situação  é  AINDA  MAIS  GRAVE,  INJUSTA,

INCONSTITUCIONAL E ILEGAL, pois não restou autorizada a oferta de atividades

escolares presenciais EM NENHUMA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, quais sejam,

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, consoante art. 21 da LDB. 

Deste  modo,  apesar  da  Recomendação  expedida  pelo  Ministério

Público, o Estado do Rio Grande do Norte, com a edição do Decreto n. 30.458, de 1º

de abril de 2021, ora impugnado em relação ao teor do seu art. 14, decidiu NÃO

conferir  às atividades  educacionais  presenciais  o mesmo tratamento normativo em

relação,  sequer,  aos  serviços  não  essenciais  quando  da  aplicação  de  medidas

sanitárias restritivas. E, ainda, tratou de forma diferenciada os alunos da rede pública e

privada de ensino, em afronta ao direito fundamental das crianças e adolescentes à

educação, ao princípio constitucional da prioridade absoluta e ao princípio legal da

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, invertendo a ordem

de preferência  definida pela  Constituição Federal  e pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente.

2. DA COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA

DE NATAL:
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Como se sabe, a jurisdição, que emana do Estado por meio do Poder

Judiciário, é una e indivisível, servindo a competência para organizar o exercício da

jurisdição entre os Órgãos Judiciais de acordo com critérios legais.

Na abordagem dos critérios determinativos da competência, ao citar

Moacyr Amaral Santos, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery1 lembram

que:

Para  ele  três  são  os  critérios:  o  objetivo,  o territorial  e  o
funcional. O  primeiro  engloba  os  critérios  de  fixação  de
competência segundo a natureza da causa (CPC 62, absoluta),
seu valor (CPC 63, relativa), ou segundo a condição da pessoa
em lide (CPC 62, absoluta). O segundo fixa a competência do
juízo  segundo  os  limites  de  suas  circunscrições  territoriais
(CPC  63,  relativa).  O  terceiro  estabelece  a  competência  de
acordo com os poderes jurisdicionais de cada um dos órgãos
julgadores, conforme sua função no processo (CPC, absoluta). 

O sistema estabelecido  no Estatuto  da Criança e  do Adolescente

define os critérios para fixação de competência do Juízo da Infância e Juventude no

artigo 148, que bifurca hipóteses para conhecimento de causas de forma absoluta ou

relativa. 

Nesse sentido, aponta Galdino Augusto Coelho2 que:

[...]  a  competência  em  razão  da  matéria  é  daquelas  que  o
legislador entendeu como absolutas, não podendo ser alterada.
O legislador estatutário trouxe duas situações no corpo do art.
148, matérias que são da competência exclusiva das varas da
infância  e  juventude  e  matérias  em  que  sua  competência
concorre com as das varas de família.
A primeira hipótese encontra-se disciplinada nos sete incisos
do  art.  148.  Quando  tivermos  a  propositura  de  ações  que
versem  sobre  alguma  das  matérias  tratadas  nos  incisos  do
mencionado artigo, a competência será exclusiva das varas da
infância  e  juventude,  o  que  faz  com  que  não  possam  ser
tratadas por nenhum outro órgão jurisdicional.

Na  situação  discutida,  a  fórmula  para  definir  a  competência  vem

conjugada pelos artigos 148, inciso IV, e 209 do Estatuto:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para:

1NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p 340.
2BORDALHO, Galdino Augusto Coelho. "As regras gerais do processo". In: MACIEL, Katia (coord.). Curso
de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p
794.
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IV  -  conhecer  de  ações  civis  fundadas  em  interesses
individuais,  difusos  ou  coletivos  afetos  à  criança  e  ao
adolescente, observado o disposto no art. 209;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no
foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa,
ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência
originária dos tribunais superiores.

Apesar da clareza dos artigos mencionados, apenas a partir do início

da década notou-se mudança de entendimento dos Tribunais  Superiores  quanto à

competência para processar e julgar demandas coletivas ou difusas (e até mesmo

individuais homogêneas) que, visando a assegurar direitos e garantias das crianças e

dos adolescentes,  transferiram processos do Juízo da Fazenda Pública  para o da

Infância e Juventude.

Assim como em vários outros dispositivos,  percebe-se nos artigos

148 e 209 do Estatuto que o mantra da prioridade absoluta constantemente guia a

redação da Lei, o que não foi ignorado por reiterados julgados do STJ, que reforçam a

competência da Vara da Infância e Juventude para conhecer casos afetos à educação

de crianças e adolescentes, até que, recentemente, sob o rito dos recursos repetitivos,

a fim de solucionar controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública

ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo

matrícula de menores em creches ou escolas,  firmou o Tema 1.058,  cuja redação

apresentada no informativo n. 685 segue:

A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta
para  processar  e  julgar  causas  envolvendo  matrícula  de
menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV,
e 209 da Lei n. 8.069/1990.

Na  seara  material  da  educação,  segundo  se  observa  da  lógica

adotada pelo artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações judiciais

que  tratam  de  temas  previstos  no  Capítulo  VII  do  Título  VI  são  de  competência

absoluta do Juízo da Infância e Juventude.  

Por sua vez, o artigo 208 do ECA, inserido no mencionado capítulo,

dispõe que:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de
responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e  ao  adolescente,  referentes  ao  não  oferecimento  ou  oferta
irregular:
I - do ensino obrigatório;

10
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II - de atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência;
III  – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306,
de 2016)
IV  -  de  ensino  noturno  regular,  adequado  às  condições  do
educando;
V - de programas suplementares de oferta de material didático-
escolar,  transporte  e  assistência  à  saúde  do  educando  do
ensino fundamental;
VI  -  de  serviço  de  assistência  social  visando  à  proteção  à
família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como
ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
VIII  -  de escolarização e profissionalização dos adolescentes
privados de liberdade.
IX -  de ações,  serviços  e programas de orientação,  apoio  e
promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do
direito  à  convivência  familiar  por  crianças  e  adolescentes.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).
X  -  de  programas  de  atendimento  para  a  execução  das
medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção.
(Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012).

Percebe-se que a preocupação premente do artigo 208 do Estatuto é

proteger a criança e o adolescente de violações a componentes do direito social à

educação, já que seis dos dez incisos destinam-se a manter sua higidez.

É seguro, por isso, afirmar que a infração a qualquer dos incisos do

artigo 208 do Estatuto atrai a regra de competência do artigo 209 do mesmo diploma

e, por isso,  os casos que violam o direito à educação de criança ou adolescente,

individualizados ou não, devem ser conhecidos pelo Juízo da Infância e Juventude.

No Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar 643/2018,

que trata da Divisão e Organização Judiciárias, estabelece, no Anexo VII, que cabe à

2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Natal processar e julgar ação civil

pública para proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos de criança ou de

adolescente.   

E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem posição firme no

sentido  de  reconhecer  a  competência  da  Vara  da  Infância  e  Juventude  para  as

demandas envolvendo crianças e adolescentes, notadamente em questões relativas à

educação, ainda que contra o Poder Público. Vejamos (grifos nossos):

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL.  CONFLITO NEGATIVO DE

COMPETÊNCIA.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.

ADOLESCENTE QUE PRETENDE SE SUBMETER A EXAME

SUPLETIVO PARA QUE SEJA EXPEDIDO CERTIFICADO DE
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CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, A FIM DE QUE POSSA

APRESENTAR NO ATO DE MATRÍCULA DE INSTITUIÇÃO

DE NÍVEL SUPERIOR, PARA A QUAL FOI APROVADO EM

PROCESSO  SELETIVO.  DIREITO  FUNDAMENTAL  À

EDUCAÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM

COMO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – ARTS. 4º, 208 E 209

DO ESTATUTO DA CRIANÇA  E  DO ADOLESCENTE  QUE

DEVE SER OBSERVADO À LUZ DOS ARTS. 98 E 148 DO

MESMO DIPLOMA.  COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA

DA  INFÂNCIA  E  DA  JUVENTUDE.  PRECEDENTES.

CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA  DECLARAR  A

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJRN, Conflito  de

Competência  n.  0804646-27.2019.8.20.0000,  Tribunal  Pleno,

Relator Desembargador Amaury Moura Sobrinho, j. 21/8/2019)

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL.  CONFLITO NEGATIVO DE

COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA

PÚBLICA DA COMARCA DE MOSSORÓ E O JUÍZO DA VARA

DA  INFÂNCIA  E  DA  JUVENTUDE  DA MESMA COMARCA.

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADOLESCENTE  QUE

PRETENDE  SE  SUBMETER  A  EXAME  SUPLETIVO  DO

CEJA.  DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ARTS. 4º,

208  E  209  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO

ADOLESCENTE C/C ARTS. 98 E 148 DO MESMO DIPLOMA

LEGAL.  COMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DA  VARA  DA

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.  PRECEDENTES DO STJ E

DESTA  CORTE. CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA

DECLARAR  A  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  SUSCITADO.

1.  É  da  competência  absoluta  da  Vara  da  Infância  e  da

Juventude o  processamento e julgamento  dos mandados de

segurança impetrados por adolescentes para assegurar-lhes a

matrícula  em  exame  supletivo  de  ensino  médio.

2.  Precedentes do STJ (REsp 1231489/SE, Segunda Turma,

Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 11.06.2013; REsp 1251578/SE,

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j.20.09.2012)

e  desta  Corte  (Conflito  de Competência n.  0804646-

27.2019.8.20.0000,  Tribunal  Pleno,  Relator  Desembargador

12
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Amaury Moura Sobrinho, j. 21/8/2019; Remessa Necessária n°

2018.009637-4,  3ª  Câmara  Cível,  Relator  Desembargador

Amílcar  Maia,  j.  28.05.2019).

3. Conhecimento do conflito e fixação da competência do juízo

suscitado. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – 0804296-

39.2019.8.20.0000.

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  ANÁLISE

CONJUNTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO

DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E

JUVENTUDE. AÇÃO QUE VERSA SOBRE DIREITO DIFUSO

DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DEFINIDA

NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA

DA  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE  COMPETENTE  PARA  O

JULGAMENTO  DO  FEITO. AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.

ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.

PROVIMENTO  JURISDICIONAL  ÚTIL,  NECESSÁRIO  E

ADEQUADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. DIREITO À

ACESSIBILIDADE.  OBRIGAÇÃO  DECORRENTE  DE

LEGISLAÇÃO  PRÓPRIA  E  ESPECÍFICA.  PRECEDENTES

DESTA CORTE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES E

DETERMINAÇÃO  PARA  BLOQUEIO  DE  VALORES  EM

CONTAS  PÚBLICAS  PARA  GARANTIR  O  CUMPRIMENTO

DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA

E  APELAÇÃO  CÍVEL  CONHECIDAS  E  DESPROVIDAS.

(TJRN;  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível  n°

2016.005381-1; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Expedito Ferreira; j.

14/07/2016).

Assim,  considerando  que,  embora  discuta  medidas  restritivas  no

contexto da pandemia de COVID-19,  a presente ação é voltada exclusivamente à

garantia  do direito à  educação de crianças e  adolescentes –  público-alvo da

educação básica –, sem qualquer pedido específico relativo a outras atividades,

razão  pela  qual  é  proposta  perante  a  Vara  com  competência  na  Infância  e

Juventude.
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3. DO DIREITO:

3.1.  DO  DIREITO  FUNDAMENTAL  DE  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES  À

EDUCAÇÃO

A  Constituição  Federal  estabelece  que  legislar  sobre  proteção  e

defesa da saúde é matéria de competência concorrente da União, dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios  (art.  24,  inc.  XII,  da  CF).  Quanto  a  este  último,

porém, caberá tratar da matéria na hipótese de interesse local (art. 30, inc. I, da CF).

 Por interesse local, ensina Celso Ribeiro Barros3 que: “[...] são os

que entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas e, indiretamente,

em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais”. 

Com efeito, desde meados de março de 2020, inúmeros Decretos

foram  editados  pelo  Poder  Executivo  Estadual  do  RN,  na  tentativa  de  conter  a

propagação do novo coronavírus.

 Nesse ínterim, contudo, algumas dessas normativas entraram em

rota de colisão,  especialmente por restringirem, em desconformidade, as atividades

comumente  praticadas  pela  população  e,  que  muitas  delas,  afetam  direitos

fundamentais  consagrados  pela  própria  Carta  Magna,  como  é  o  caso  tratado  na

presente demanda, o direito à educação.

Importante também destacar, nesse contexto, as disposições da Lei

13.979/20, que regula as medidas a serem adotadas para o enfrentamento do novo

coronavírus e prevê que elas serão aplicadas “[...] com base em evidências científicas

e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no

tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde

pública” (art. 3º, § 1º) e que ficam asseguradas pelas pessoas afetadas por elas “[...] o

pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das

pessoas” (art. 3º, § 2º, inc. III). 

Dessa forma, conclui-se, nesse ponto, que o Estado do Rio Grande

do Norte até poderia fixar regras restritivas que mitiguem direitos fundamentais, como

o da educação,  entretanto,  essas medidas devem estar calcadas em fundamentos

técnicos  e  científicos  que  demonstrem  a  preponderância  de  determinado  serviço

restringido  em  relação  a  outros  menos  relevantes  socialmente  que  não  sofreram

restrição de funcionamento. 

Ora,  quando  ponderado  o  prejuízo  ao serviço  educacional  com a

necessária  proteção  da  saúde  e  da  vida  das  pessoas,  a  restrição  das  atividades

presenciais é compreensível e aceitável. 

14
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Porém, a partir do momento em que a educação é posta em segundo

plano frente a atividades que não possuem o mesmo impacto social, a situação torna-

se  inadmissível  e  exige  pronta  intervenção  do  Poder  Judiciário  no  controle  de

legalidade  desse  ato,  de  modo  a  tutelar  esse  direito  fundamental  de  milhares  de

crianças e adolescentes  matriculadas nas Escolas Públicas e Privadas do RN.

3.2.  DA  AUSÊNCIA  DE  CRITÉRIOS  TÉCNICOS  E  CIENTÍFICOS  PARA  A

PROIBIÇÃO  AO DIREITO À EDUCAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL

Num  cenário  de  grave  crise  sanitária,  o  Estado  pode

legitimamente  suspender  as  atividades  essenciais,  porém a  legalidade dessa

medida deve ser avaliada no contexto mais amplo de combate à pandemia e vir,

no  mínimo,  acompanhada  de  medidas  restritivas  idênticas  para  todas  as

atividades consideradas essenciais.

Não se desconhece  a  autonomia  do Estado  de decretar  medidas

restritivas  no  âmbito  da  política  sanitária,  entretanto,  o  ente  estatal  possui

discricionariedade mitigada para decidir  quais são as providências mais adequadas

para  o  enfrentamento  da  pandemia,  e,  no  momento  em que  decide  tomar  essas

medidas restritivas, deve, necessariamente, seguir a ordem legal e constitucional

de prioridades, de onde, o desatendimento desse escalonamento permite o controle

judicial do ato administrativo.

Se  questiona  aqui,  portanto,  o  obrigatório  detalhamento  da

motivação,  etapa  que,  embora  fundamental  para  a  perfectibilização  do  ato

administrativo, não foi respeitada para a edição do Decreto em análise. 

Importa  resgatar  clássica  lição  de  Hely  Lopes  Meirelles  quanto  a

esse componente do ato administrativo:

A  Lei  9.784/99  alçou  a  motivação  à  categoria  de  princípio.
Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito
dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato (cf art 50, caput,
da Lei 9.784/99). [...] Hoje, em face da ampliação do princípio
do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), conjugado com o
da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), a motivação
é, em regra, obrigatória. Só não será quando a lei a dispensar
ou se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na
atuação  vinculada  ou  na  discricionária,  o  agente  da
Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar
a existência do motivo, sem o quê o ato será inválido ou, pelo
menos,  invalidável,  por  ausência  de  motivação.  (Direito
Administrativo Brasileiro. 26. ed. Editora Malheiros: São Paulo,
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2001. p. 145)

O Egrégio  Tribunal  de Justiça  de  Santa  Catarina,  nessa  linha,  já

decidiu sobre a invalidade de Decreto que não atenda à necessária motivação:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTO DE EMBARGO DE OBRA. NÃO ESPECIFICAÇÃO DA
IRREGULARIDADE  APURADA  PRATICADA  E  DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.  INVALIDADE DO ATO ANTE A
AUSÊNCIA  DOS  MOTIVOS  DE  FATO  E  DE  DIREITO.
DENOTAÇÃO, ADEMAIS, DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DO  IMPETRANTE  À  AMPLA  DEFESA  E  AO
CONTRADITÓRIO.  TEOR  DA  AUTUAÇÃO  QUE  NÃO
PERMITIU IDENTIFICAR A ACUSAÇÃO A SER IMPUGNADA,
AFORA  QUE  NÃO CONCEDEU  PRAZO  PARA  RECURSO.
NULIDADE  INEQUÍVOCA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA
CONCESSIVA DA SEGURANÇA.  REMESSA DESPROVIDA.
1. Sabe-se que o motivo constitui pressuposto de validade
do  ato  administrativo. Na  hipótese,  o  auto  de  embargo
mencionou  apenas  que  a  obra  não  atendeu  ao  projeto
aprovado  pelo  ente  público,  sem  especificar  a  infração
cometida  e  a  fundamentação  legal  pertinente.  Tais
informações  eram  essenciais  para  a  configuração  do
motivo de fato e de direito da autuação e a sua ausência,
como dito, torna írrito o ato.   2. Sobre o tema, Hely Lopes
Meirelles  ensina  que  "na  atuação  vinculada  ou  na
discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica
na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o
ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de
motivação" (Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo:
Malheiros, 2003. p. 149). [...] (TJSC, Reexame Necessário em
Mandado  de  Segurança  n.  2010.062600-1,  de  Brusque,  rel.
Vanderlei Romer, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-11-
2010).

O  Decreto  em  questão  não  se  ancora  em evidências  técnicas  e

científicas  para  permitir  o  funcionamento  presencial  de  TODOS  OS  BARES,

RESTAURANTES, LOJAS, SALÕES DE BELEZA E ACADEMIAS e para restringir o

funcionamento  presencial  de  TODAS  AS  ESCOLAS  DA  REDE  PÚBLICA,  COMO

TAMBÉM  DAS  ESCOLAS  DA  REDE  PRIVADA  QUE  OFERTAM  ENSINO

FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO.

Ora,  a  partir  do  momento  que  se  autoriza  presencialmente  o

funcionamento  de  outras  atividades  não  essenciais  em  detrimento  das  atividades

educacionais presenciais em todas as Unidades de Ensino da rede pública e parte das

Unidades de Ensino da rede privada, considera-se não haver mais fundamento jurídico

e  sanitário  para  a  manutenção  da  suspensão  das  aulas,  tornando  obrigatória  a

retomada das atividades presenciais o quanto antes, garantido o direito de opção dos

pais ou responsável para a manutenção da atividade remota.
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Portanto,  o  art.  14  do  Decreto  Estadual,  ao  suspender  as  aulas

presenciais,  para  os  níveis,  etapas  e  modalidades  educacionais  do  ensino

fundamental II e do ensino médio nas unidades das redes pública e privada sem se

atentar aos requisitos legais de validade, não merece qualquer guarida, por padecer

de vício formal (motivação) para reprodução do ato normativo.

Não apenas a forma, mas também em seu conteúdo a norma deve

corresponder  aos  princípios  da  prioridade  absoluta  e  do  interesse  superior  das

crianças e adolescentes do Estado do RN.

Ademais, a finalidade do ato administrativo não se pode desvencilhar

do  princípio  da  proporcionalidade.  Este,  por  sua  vez,  “é  um  importante  princípio

constitucional que limita a atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em

especial, veda que a Administração Pública aja com excesso ou valendo-se de atos

inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”4.

No âmbito da Administração Pública, a Lei 9.784/99 dispõe que: 

“Art.  2º  A  Administração  Pública  obedecerá,  dentre  outros,  aos

princípios  da  legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,

proporcionalidade,  moralidade,  ampla  defesa,  contraditório,

segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único.  Nos processos administrativos serão observados,

entre outros, os critérios de: 

[...]  VI  - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas

estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.” 

O princípio  da  proporcionalidade  também está  previsto  na  Lei  de

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB – Decreto-Lei n°. 4.657/42), que

dispõe o seguinte:

“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial,  não se

decidirá  com base em valores  jurídicos  abstratos  sem que  sejam

consideradas as consequências práticas da decisão. 

Parágrafo  único.  A  motivação  demonstrará  a  necessidade  e  a

adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato,

ajuste,  processo  ou  norma  administrativa,  inclusive  em  face  das

possíveis alternativas.”
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4Disponível em:
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Aliás, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também adota

a proporcionalidade como princípio reitor para a aplicação de medidas de proteção à

criança e ao adolescente: 

Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das

medidas: VIII  -  proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve

ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança

ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é

tomada. (ECA, art. 100, parágrafo único, VIII)

Deve  haver,  portanto,  compatibilidade  entre  o  fim pretendido  pela

Administração Pública e os meios por ela utilizados para atingir seus objetivos. 

Na verdade, fere até o bom senso imaginar que a Administração

Pública possa utilizar meios ou tomar decisões que se mostrem completamente

inúteis a ponto de sequer alcançar os fins para os quais se destinam. 

Por sua vez, a necessidade (ou exigibilidade) versa sobre a escolha

de medida restritiva de direitos indispensáveis à preservação do próprio direito por ela

restringido ou a outro em igual ou superior patamar de importância.

Somado a isso, a administração pública deve adotar, entre os atos e

meios adequados, aquele ou aqueles que menos sacrifícios ou limitações causem aos

direitos dos administrados. 

E,  por  fim,  impõe-se que a  medida  adotada traga vantagens que

superem quaisquer desvantagens.

Ao se traçar um paralelo entre as razões que levaram o Executivo

Estadual a AUTORIZAR o funcionamento presencial de TODOS os estabelecimentos

NÃO ESSENCIAIS, e manter FECHADAS TODAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA

E  PARTE  DAS  ESCOLAS  DA  REDE  PRIVADA,  sendo  a  única  categoria  de

estabelecimento  que  sofreu  segmentação/fracionamento,  não  se  vislumbra

necessidade e adequação dessas medidas impostas, de modo que esse ato normativo

especificamente em seu art. 14 não atende ao pressuposto da finalidade, essencial

para a validade do ato administrativo.

Qual a proporcionalidade desse ato normativo ao determinar a

abertura  de  bares,  restaurantes,  academias  de  ginástica,  salões  de  beleza,

barbearias e manter fechadas todas as Escolas da Rede Pública e as da Rede

Privada  que  ofertam ensino  fundamental  II  e  ensino  Médio  e  ainda  limitar  o

funcionamento das Escolas da Rede Privada que ofertam todas as etapas da

educação  básica?  Qual  a  finalidade  dessa  previsão  normativa?  Conter  a

transmissibilidade do COVID-19 abrindo bares, restaurantes, academias, salões

de beleza e fechando Escolas da Rede Pública e da Rede Privada que ofertam
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exclusivamente ensino fundamental II e ensino Médio?

3.3. DO NÃO AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS  EM RAZÃO

DA REABERTURA DAS UNIDADES ESCOLARES

Em comparação com as atividades econômicas e governamentais

executadas, as evidências científicas5, colhidas por órgãos reconhecidos nacional e

internacionalmente  (Sociedade  Brasileira  de  Pediatria6,  Centro  Europeu  para

Prevenção e Controle de Doenças7, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos

Estados  Unidos8,  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento9,  UNICEF10,  entre

outros), se avolumam no sentido de que as crianças acometidas pela doença não

só  não  evoluem,  em  regra,  para  casos  graves,  como  também  são  menos

transmissoras  da  COVID-19,  assim como que  as  escolas  não  são  principais

focos de transmissão do vírus,  sobretudo quando há protocolos e planos de

contingenciamento para a situação de contaminação.

O Levantamento internacional de retomada das aulas presenciais11,

elaborado pela consultoria Vozes da Educação e atualizado em fevereiro deste ano,

concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura das escolas em

21 países do mundo, que:

Os  dados  encontrados  neste  levantamento  revelam que,  na

maioria  dos  países  pesquisados,  o  retorno  às  aulas  não

impactou a tendência da curva do país. Essa constatação se

alinha  com  o  estudo  realizado  pelo  Centro  Europeu  para

Prevenção e Controle de Doenças, publicado em dezembro de

2020.

5 Um bom resumo de diversas pesquisas publicadas em revistas de renome internacional está em: https://
g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/01/covid-e-criancas-saiba-o-que-os-estudos-mais-
recentes-dizem-sobre-volta-as-aulas-transmissao-e-gravidade-da-doenca.ghtml e
http://vozesdaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Levantamento-internacional_Retomada-
presencial-das-aulas.pdf.
6 Nota  complementar  –  Retorno  seguro  nas  escolas.  Disponível  em:
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22896d-NC_-_Retorno_Seguro_nas_Escolas.pdf. 
7COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – first update. Disponível em: https://
www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-
in-transmission-first-update_1.pdf. 
8 Operational  Strategy  for  K-12  Schools  through  Pased  Mitigation.  Disponível  em:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html. 
9 COVID-19 e a reabertura das escolas: uma revisão sistemática dos riscos de saúde e uma análise dos
custos educacionais e econômicos. Disponível em:  https://publications.iadb.org/pt/covid-19-e-reabertura-
das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-de-saude-e-uma-analise-dos.
10Aulas  presenciais  e  transmissão  da  COVID-19:  uma  revisão  das  evidências.  Disponível  em:
https://www.unicef.org/brazil/media/12081/file/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19-uma-revisao-
das-evidencias.pdf. 
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O estudo ressalta  que o  aumento de casos identificados  na
Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do
relaxamento  de  outras  medidas  de  distanciamento,  mas os
focos  de  transmissão  não  foram  os  espaços  escolares.
Além disso, ressalta que o fechamento das escolas deve ser
utilizado como último recurso de contenção da pandemia. 
O estudo  também mostrou  que  profissionais  da  educação
não  correm  risco  maior  de  infecção  do  que  outras
profissões,  embora  o  risco  aumente  em  casos  de  contato
entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. 
Pesquisa  do BID publicada  em fevereiro de 2021,  avaliando
especificamente  a  situação  na  América  Latina,  também
concluiu  que  "com  uma  estratégia  bem  implementada  para
controle  da  Covid-19,  em  contextos  onde  a  doença  está
controlada,  é  possível  manter  as  escolas  abertas  sem
consequências  significativas na transmissão comunitária
do vírus.

Importante ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla
dados das novas variantes do vírus, e que este levantamento
não conseguiu avaliar o impacto da nova variante nos países
porque em muitos lugares as escolas foram fechadas.
Na  primeira  versão  deste  levantamento,  identificou-se  que
países cuja reabertura foi considerada satisfatória promoveram
o  retorno  às  aulas  quando  a  curva  de  contágio  estava
decrescente ou estável em níveis não elevados. Nesta versão,
foi  possível  confirmar  que,  com a  reabertura  das  escolas  a
tendência do número de casos foi mantida. Isso significa que
não  se  identificou  correlação  entre  a  reabertura  das
escolas  e  um  eventual  aumento  nos  índices  de
transmissão  comunitária. Para  se  ter  uma  ideia,  dos  21
países  analisados,  nove  tiveram  retorno  considerado
satisfatório  (África  do  Sul,  Alemanha,  China,  Dinamarca,
França,  Nova  Zelândia,  Portugal,  Singapura  e  Suécia),
indicando que mesmo com a reabertura de todas as escolas,
não  foi  registrada  evolução  na  curva  de  contágio  nos  dois
meses subsequentes.

 Trazemos à baila a Nota Técnica, Dados Epidemiológicos da COVID-

19 em Pediatria, datada de 17/03/2021, disponível na internet, da Sociedade Brasileira

de Pediatria que registrou que “em 2021,  até o presente momento, observamos

menor proporção de hospitalizações, menor proporção de mortes e menor taxa

de letalidade nas crianças e nos adolescentes de 0 a 19 anos em comparação ao

ano de 2020. A análise das taxas de letalidade entre os hospitalizados por SRAG

devida à COVID-19 mostrou também menores taxas em 2021 em comparação

com 2020.  A  tendência  de  redução  de  letalidade  foi  uniforme nos diferentes

estratos de idade”.

Outro  estudo  científico  importante  consiste  no  Relatório  publicado

pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde - LAIS da UFRN, na data de
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29/03/2021, disponível na internet,  “A Evolução da Epidemia da COVID-19 no RN:

Os primeiros impactos das medidas mais restritivas de 2021”, recomendando no

item 03 que  “Após a Páscoa, deve ser iniciado o retorno às aulas em formato

híbrido com 50% da capacidade para as atividades presenciais”.

Por  conta  dessas  evidências  científicas,  pode-se  dizer  ser  um

contrassenso suspender por completo as atividades presenciais nas escolas da

rede pública e da rede privada que ofertam ensino médio e ensino fundamental II

–  atividade  de  baixo  risco  –  enquanto  outras  atividades  de  alto  risco,

reconhecidamente  muito  mais  suscetíveis  de  causarem  contaminação,

permanecerão em funcionamento, ainda que com restrições de horários ou de

capacidade.

3.4.  DO  TRATAMENTO  DISCRIMINATÓRIO  E  DA  INJUSTIFICADA  DISTINÇÃO

ENTRE AS REDES DE ENSINO PÚBLICA E PRIVADA 

O Estado e todos os Municípios precisam, urgentemente, discutir o

retorno às aulas das escolas públicas,  pois essas são as mais afetadas durante o

curso  da  pandemia.  As  crianças  e  adolescentes  inseridas  em  famílias

socioeconomicamente vulneráveis já foram bastante impactados pela suspensão das

aulas  presenciais  há  mais  de  um  ano,  aspecto  que  com  certeza  intensifica  a

desigualdade social no RN.

O dispositivo legal ora questionado é ainda eivado de ilegalidade por

violar o princípio da igualdade (art. 5º, CF) e da equidade do ensino obrigatório (art.

211, § 4º, CF), pois a situação gera uma diferenciação injustificada entre alunos da

rede da rede pública e da rede privada.

Resta, clara a grave desigualdade de acesso promovida pelo Estado

do Rio Grande do Norte ao autorizar o retorno das aulas presenciais tão somente nas

unidades de ensino particulares, sem estabelecer o retorno na rede pública de ensino,

muito embora ambas componham o mesmo sistema.

De acordo com o art. 206 da Constituição Federal, são princípios que

devem orientar a ação administrativa dos entes federados no sentido da concretização

do  direito  à  educação,  dentre  outros,  a  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e

permanência na escola (inciso I) e a garantia do padrão de qualidade (inciso VII). 

Além  disso,  conforme  determina  o  art.  3º,  inciso  I,  da  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação, o ensino será ministrado, dentre outros, pelo princípio

da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

Logo,  resta  indubitável  que  a  abertura  diferenciada  entre  o  setor
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público e privado acentua a desigualdade de acesso ao ensino.

O Decreto Estadual 30.458/2021 estabelece marco diverso para

retomada  da  mesma  atividade  e,  portanto,  com  os  mesmos  riscos

epidemiológicos,  elegendo  como  fator  de  diferenciação  o  fato  de  os

estabelecimentos  pertencerem  à  rede  pública  ou  privada,  o  que  gera

discriminação odiosa, acentuando as desigualdades em vez de reduzi-las, como

quer a Constituição Federal.

Constata-se, a partir do Decreto Estadual vindicado, um tratamento

discriminatório entre os alunos das instituições da rede pública e privada, havendo

evidente descaso com o segmento infantojuvenil atendido pela rede pública do Estado

do Rio Grande do Norte.

Não se concebe mais retardar a retomada presencial das atividades

das redes estadual  e municipais  de ensino,  visto que desde MARÇO DE 2020 os

alunos atendidos por essas redes estão sem atividades escolares presenciais, ou seja,

HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO.

Há de se registrar que para a retomada das aulas presenciais nas

redes estadual e municipais de ensino, respectivamente no Estado do Rio Grande do

Norte e nos Municípios,  devem ser  instituídos os  Comitês  Setoriais  por  Portaria  e

ainda  elaborados  e  aprovados  os  respectivos  Planos  de  Retomada  Gradual  das

Atividades Escolares Presenciais com protocolos de Segurança Sanitária e Estrutural,

os quais devem ser rigorosamente cumpridos.

Nesse sentido enuncia o DOCUMENTO POTIGUAR: DIRETRIZES

PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS ESTADUAL E

MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, aprovado pelo Conselho

Estadual de Educação do RN, através da nº Resolução n. 04/2020, página 15:

“A Governança desse processo requer a formação, também, de instâncias

locais, que acompanhem e traduzam as necessidades e preocupações em

cada  Sistema  de  Ensino,  Redes  e  Unidade  Escolar,  em cada  território.

Recomenda-se,  assim,  que  cada  Secretaria  de  Educação  Estadual  e

Municipal constitua um Comitê Setorial, com representatividade de gestores,

profissionais  da  educação,  de  pais-mães-responsáveis,  das  entidades

estudantis, de profissionais da saúde e da assistência social, dos órgãos de

proteção aos estudantes e de outras instituições públicas ou privadas. Esse

Comitê  terá  como  objetivo  construir  os  protocolos  sanitários  e

pedagógicos,  definidos  em  um  Plano  de  Retomada  Gradual  às

atividades da Rede, partindo das diretrizes contidas neste documento,

acompanhando o seu desenvolvimento e monitorando o controle. O

Plano de Retomada deve orientar as Redes de Ensino na adaptação das
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diretrizes as suas realidades, observando a capacidade de pessoal, física e

operacional.  O  Comitê  Setorial,  caso  seja  da  iniciativa  pública,  será

nomeado mediante  Portaria  do  titular  da  Pasta.  Assim,  sendo  o  Comitê

ligado à iniciativa pública, será o responsável por orientar e/ou recomendar,

quando  houver  necessidade  de  tomada  de  novas  decisões  a  serem

adotadas”.

Lapso temporal extenso já transcorreu para que os entes estatal e

municipais  empreendam  as  medidas  necessárias  para  que  as  escolas  das  redes

estadual  e  municipal  de ensino  possam restabelecer  suas as  atividades  de  forma

presencial dentro dos critérios legais e sanitários exigidos.

As crianças e adolescentes inseridos na rede pública de ensino estão

sofrendo imposição por algo a que não deram causa, elas não aprofundaram a crise

sanitária, mas sim outras diversas atividades sociais e econômicas NÃO ESSENCIAIS

e ainda pouco fiscalizadas, responsáveis por parcela significativa da disseminação do

agente pandêmico.

3.5.  DOS  GRAVES  DANOS  CAUSADOS  ÀS  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES

PRIVADOS DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA FORMA PRESENCIAL

A escola é por excelência um espaço de promoção e de proteção de

direitos,  não apenas de fomento da educação formal.  É no espaço escolar  que a

segurança nutricional e alimentar, a socialização, a convivência comunitária, o esporte

e a cultura são concretizados. É na escola ainda que o trabalho infantil, a violência

sexual, a violência psicológica, a violência física e desnutrição são, na imensa maioria

das vezes, identificadas e denunciadas.

Nesse  mesmo  sentido,  a  relevância  da  escola  como  espaço  de

proteção para crianças e adolescentes que são vítimas de abusos e todas as formas

de violência também se deve ao fato de que a maior parte dos abusos contra essa

parcela da população ocorre justamente dentro de casa ou por pessoas próximas e de

confiança da família. 

Assim,  a  limitação  do acesso físico  às  instituições de ensino,  em

conjunto  com  as  mudanças  nos  meios  de  atendimento  e  reordenamento  das

atividades  coletivas  desenvolvidas  por  instituições  como  centros  de  referência  de

assistência  social,  unidades  básicas  de  saúde,  delegacias  de  polícias,  conselhos

tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho,

dificultam  a  atuação  da  rede  protetiva  que  visa  a  um  abrandamento  ou  mesmo

dissolução de uma situação de vulnerabilidade.
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A  Sociedade  Brasileira  de  Pediatria  apontou  no  documento  Nota

Complementar Retorno Seguro das Escolas, datado de 26/01/2021, que:

“(...)  podem  ser  citados  como  impactos  negativos  no

desenvolvimento infantil desde o início da pandemia: 

•  A prevalência de transtornos mentais e do desenvolvimento

está aumentando;

 • O risco de impactos negativos na escolarização e na evasão

escolar está cada vez maior;

 •  Os efeitos negativos do estresse tóxico e da violência nas

crianças estão impactando a saúde individual, familiar e pública;

 • O risco de efeitos negativos no desenvolvimento, na saúde

mental, na escolarização e na capacidade de trabalho futuro está

aumentando,  com  consequências  nos  índices  sociais  e

econômicos, segundo dados de pesquisas sobre a relevância de

investimentos na primeira infância”.

(...)

O Grupo de Trabalho de Saúde Mental da SBP publicou questões

relacionadas  ao  impacto  da  pandemia  nos  profissionais  e  nas

crianças: 

‘Na atual pandemia, pediatras têm atendido solicitações de

famílias que descrevem o surgimento de insônia, anorexia,

crises de ansiedade ou depressão em seus filhos. Algumas

vezes,  podem  reaparecer  comportamentos  já  superados

pela criança, como urinar na cama (enurese) ou pedir para

dormir com os pais’  .  

O Departamento Científico de Neurologia,  em novembro de 2020,

apresentou uma análise  a  respeito  do sono durante o período de

pandemia. 

‘Em suma, os dados disponíveis na literatura sugerem que

houve  impacto  significativo  do  isolamento  social  na

qualidade  de  vida  das  crianças  e  principalmente  na

qualidade do sono. A associação entre distúrbios do sono

e comorbidades psiquiátricas é um fator  que deverá ser

acompanhado cuidadosamente nos anos pós-pandemia. A

quebra na rotina com mudança de hábitos em função do

fechamento  das  escolas  teve  um  papel  importante  no

aumento das queixas de problemas de sono’.
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São, dessa maneira, incalculáveis  e irreversíveis os custos sociais

decorrentes  da  paralisação  das  atividades  escolares.  É  incomensurável  o  prejuízo

para o desenvolvimento  de toda uma geração de crianças e adolescentes,  que já

perderam um ano letivo inteiro de atividades presenciais e de convívio social, e que

podem agora permanecer por mais semanas ou talvez meses sem ir para a escola.

É fundamental destacar, ainda, que a promoção de saúde mental na

escola fortalece o bom relacionamento com a comunidade, família e amigos, e, ainda,

ajuda a encarar sentimentos e comportamentos de forma saudável, o que auxilia no

desenvolvimento  e  potencialização  da  resiliência,  ou  seja,  a  capacidade  de

desenvolvimento de habilidades de enfrentamento para potenciais situações de crise.

Além  disso,  o  acolhimento  apropriado  das  demandas  de  saúde  mental,  neste

momento, reduz a probabilidade de evasão e abandono da escola.

Não  resta  dúvida,  portanto,  de  que  a  educação,  ressalvadas  as

atividades diretamente relacionadas à saúde, recebe prioridade de tratamento como

política pública, por sua relevância como direito social e fundamental, como atividade

essencial,  deve ser a primeira a retornar e a última a paralisar, e a paralisação

deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade sanitária.

Nessa mesma linha está a Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos

eleitos dos municípios brasileiros, elaborada pelo Fundo das Nações Unidas para a

Infância – UNICEF, na qual o órgão conclama que “as escolas devem ser as últimas

a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise humanitária. É

fundamental  empreender  todos  os  esforços  necessários  para  que  as  escolas  de

educação básica reabram no início deste ano escolar, em segurança. É um momento-

chave que não podemos deixar passar”12.

Desse modo, não se pode admitir que as escolas da rede pública

e  privada  que  atendam  alunos  do  ensino  fundamenta  II  e  do  ensino  médio

permaneçam fechadas enquanto comércio em geral, bares, boates, restaurantes

(exceto para  delivery),  lojas, academias, salões de beleza,  shoppings centers,

eventos sociais e esportivos, entre outras atividades não essenciais,  estejam

funcionando, mesmo que com algumas restrições (todas inferiores às impostas

à educação).

12  Carta  aberta  às  prefeitas  e  aos  prefeitos  eleitos  dos  municípios  brasileiros.  Disponível  em:

https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/unicef-pede-prefeitas-e-prefeitos-eleitos-que-

priorizem-reabertura-segura-das-escolas
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Nesse  contexto  de  definição  de  prioridades  e  planejamento  da

liberação de atividades, é fundamental recordar que o princípio da prioridade  absoluta

aos direitos da criança e do adolescente tem previsão tanto no texto constitucional (art.

227, caput, CF/88), quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º, caput e

parágrafo único, ECA), em que se impõe a primazia tanto no atendimento quanto na

formulação e execução de políticas públicas destinadas à infância e à adolescência,

conforme ficou expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art.  4o É dever da família,  da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação  dos  direitos  referentes  à  vida,  à  saúde,  à
alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a)  primazia  de  receber  proteção  e  socorro  em  quaisquer
circunstâncias;
b)  precedência  de atendimento  nos  serviços  públicos  ou  de
relevância pública;
c)  preferência  na  formulação  e  na  execução  das  políticas
sociais públicas;
d)  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

O  princípio  da  prioridade  absoluta  tem  justificativa  diante  da

fragilidade própria da condição peculiar de ser humano em desenvolvimento ostentada

pela criança e pelo adolescente, que demanda uma atenção diferenciada e prioritária.

Assim, é inquestionável que qualquer medida a ser adotada pelo Poder Público, seja

no contexto da pandemia ou fora dele, deve necessariamente levar em consideração a

prioridade – que é absoluta, portanto, deve se colocar a frente de todas as demais

prioridades – garantida constitucionalmente às crianças e aos adolescentes.

O fechamento das escolas, por si só, sem que outras restrições de

mesma ordem sejam estabelecidas, dificilmente impactará na transmissão comunitária

do  vírus,  razão  pela  qual  é  muito  provável  que  as  condições  que  justificaram  a

suspensão  das  aulas  presenciais  permaneçam  vigentes  por  mais  semanas  e  até

meses, correndo-se o risco de haver a repetição, em 2021, do cenário do ano anterior,

em que as aulas presenciais permaneceram suspensas por praticamente todo o ano

NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Bem por isso, se o requerido, à luz das informações estratégicas em

saúde que dispõe, entende que as aulas presenciais devem ser suspensas – o que é

perfeitamente admissível diante da grave crise que enfrenta o sistema de saúde – é
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absoluta e evidentemente incoerente que, no mesmo cenário sanitário, considere que

outras  atividades  não  essenciais,  mais  propensas  à  propagação  do  vírus,

permaneçam em funcionamento,  sendo essa incongruência  que justifica também o

controle da legalidade e da constitucionalidade da medida pelo Poder Judiciário.

3.6.  DA  FLAGRANTE  VIOLAÇÃO  AO  ASPECTO  UNIVERSAL  DA  PROTEÇÃO

INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

O flagrante estado de inconstitucionalidade do Decreto Estadual

n.  30.458/2021  também  se  configura  pela  quebra  do  aspecto  universal  da

proteção integral.

A Constituição de 1988 representa  o compromisso do Brasil  para

com a Doutrina da Proteção Integral, a qual veio a se consubstanciar no Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Por força do artigo 227 de nossa Carta Magna, a proteção à criança

e ao adolescente se calcaria sobre este tripé, fundamental: todos (família, sociedade

e Estado)  estão  obrigados  a  garantir,  com absoluta  prioridade,  todos os direitos

fundamentais (e  o  artigo  elenca  uma  série  deles:  “vida,  saúde,  alimentação,

educação,  lazer,  profissionalização,  cultura,  dignidade,  respeito,  liberdade  e

convivência familiar e comunitária”) a todas as crianças e adolescentes, colocando-

os  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  violência,

crueldade e opressão.

Fora,  então,  superado  o  regime de  não-direitos  devido  à  infância

pobre do país, baseado no anterior Código Menores (Lei 6.697/79), o qual era regido

pela  Doutrina  da  Situação  Irregular  e  cujo  raio  de  ação  se  calcava  no  binômio

“carência-deliquência”.

O  Código  de  Menores  representava  a  institucionalização  de  um

sistema de Apartheid jurídico para nossas crianças e adolescentes: para os filhos de

famílias abastadas, a proteção indireta por meio do Código Civil; para os filhos de pais

menos favorecidos socioeconomicamente,  não lhes  restava direito  algum, mas tão

somente a vigilância da Lei (a expressão constava do art. 1º do Código de Menores):
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Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/90)

Código de Menores
(Lei 6.697/79)

 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente. Art.  1º  Este  Código  dispõe  sobre

assistência,  proteção  e  vigilância a
menores:

I  -  até  dezoito  anos  de  idade,  que  se
encontrem em situação irregular;

II - entre dezoito e vinte e um anos, nos
casos  expressos  em  lei.  (Grifos
acrescidos)

A  Proteção  Integral  albergada  em  nossa  Constituição  buscou

justamente superar o fosso social que por séculos dividiu o futuro de nossas crianças

e adolescentes: conforme o berço de onde elas vinham, se rico ou pobre, maiores ou

menores seriam suas chances de desenvolvimento pessoal ao longo da vida. 

Tal estado de coisas não encontra – ou não deve mais encontrar –

conformação  em  nosso  ordenamento  jurídico.  Antes,  pelo  contrário,  deve  ser

combatido.

O  Decreto  Estadual  ora  atacado  vai  na  contramão  da  Proteção

Integral devida aos nossos jovens justamente por retomar o fosso jurídico que existia

antes do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal de 1988. Ao

dar tratamento diferenciado para as crianças das escolas públicas e privadas, é ao

Menorismo que presta tributo o ato do governo estadual do Rio Grande do Norte. A

redação do decreto já é autoevidente em sua natureza inconstitucional:

Art. 14. Em razão da essencialidade das atividades educacionais,

poderão funcionar em sistema híbrido (presencial e remotamente)

as escolas e instituições de ensino até o 5º ano do fundamental

I,  da rede  privada de  ensino,  conforme a  escolha  dos  gestores

educacionais  e  dos  pais  ou  responsáveis  legais,  desde  que

atendidas as regras estabelecidas nos protocolos sanitários vigentes.

(Grifos acrescidos)

Para  o  ato  estadual,  só  se  reconhece  essencial  e  gera  efeitos

jurídicos a educação privada. Aos alunos do ensino público resta o silêncio eloquente

do Decreto.
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Vê-se, assim, que o tratamento dado às crianças e adolescentes da

rede pública é discriminatório. Malfere no âmago o direito constitucional à igualdade e

só faz aumentar o fosso social que por séculos vige no Brasil.  O Decreto Estadual

458/2021 atenta contra os pilares da igualdade e da universalidade de direitos devidos

a  todas as crianças e adolescentes brasileiros, em virtude da Doutrina da Proteção

Integral.

É  inaceitável,  portanto,  que  permaneça  o  atual  estado

inconstitucional  de coisas no Rio  Grande do Norte,  onde,  há mais de um ano,  as

crianças e adolescentes das redes públicas estão sem frequentar presencialmente as

salas  de  aulas  –  sendo  que,  para  muitos,  a  falta  de  acesso  às  ferramentas

tecnológicas acresce mais uma camada de drama ao seu processo pedagógico.

O artigo 267 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu
que: 

“Art. 267. Revogam-se as Leis n.º 4.513, de 1964     , e 6.697, de
10  de  outubro  de  1979     (Código  de  Menores),  e  as  demais
disposições em contrário”.

Nessa  norma,  vê-se  o  eco  de  nosso  legislador  constituinte:  o

Menorismo não vigora mais no Brasil. Doravante, é a Proteção Integral. 

Todos   têm o dever de garantir    todos os direitos   fundamentais a  

todas   as nossas crianças e  adolescentes.  E qualquer  ato que vá de encontro ao  

espírito de nossa Constituição deve ser combatido.

Portanto,  além da necessidade de cessar os efeitos dessa norma

ilegal,  deve-se assegurar que o Estado do RN se abstenha de conferir  tratamento

diferenciado  ao  serviço  essencial  da  educação  quando  da  aplicação  das  medidas

restritivas de enfrentamento à pandemia,  e,  ainda,  de publicar  norma que, em seu

conteúdo,  privilegie  indevidamente  setores  de  atividades  não  essenciais  em

detrimento das atividades escolares, legal e constitucionalmente prioritárias, e, por fim,

trate de forma diferenciada os alunos da Rede Pública e Privada.

Vale  ressaltar  que  a  presente  ação  não  representa  apenas  o

posicionamento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, mas está

alinhada ao entendimento do Ministério Público brasileiro, que, por meio da Comissão

Permanente  da Educação  (COPEDUC),  do  Grupo Nacional  dos  Direitos  Humanos

(GNDH), vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), publicou o

enunciado que segue:

Ao Ministério Público compete a fiscalização da retomada das
aulas  presenciais  considerando  os  critérios  sanitários
aprovados pelo poder público, submetendo-os, na hipótese de
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insuficiência,  às  providências  legais.  Definidos  os  protocolos
sanitários e pedagógicos próprios para a política educacional, a
retomada  das  aulas  presenciais,  embora  regrada,  gradual,
híbrida  e  progressiva,  faz-se  imprescindível  porquanto
relacionada à garantia de direito humano fundamental.

Recorda-se, por fim, que o artigo 208, § 2º, da Constituição Federal,

estabelece que “O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”;

Destarte,  à  luz  de  todos  esses  fundamentos,  conclui-se  que  a

manutenção imotivada e isolada da suspensão das aulas presenciais  em todas as

Unidades de Ensino da rede pública e na rede privada em relação as Escolas que

ofertam ensino fundamental II e ensino médio, configura conduta que viola o art. 206,

incisos I e VII, art. 227 da Constituição Federal, art. 4º do Estatuto da Criança e do

Adolescente e art. 3º, I, da LDB.

4. DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA:

O microssistema (inclusive processual) do ECA contempla a hipótese

de imposição desde logo da obrigação de fazer por meio de tutela específica para

fazer cessar a situação jurídica que motivou a propositura da ação.

O art. 213 do ECA estabelece que:

Art.  213.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o  cumprimento  de
obrigação  de  fazer  ou  não  fazer,  o  juiz  concederá  a  tutela
específica  da  obrigação  ou  determinará  providências  que
assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do
adimplemento.
§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao
juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia,
citando o réu.
§ 2º O juiz  poderá,  na hipótese do parágrafo anterior  ou na
sentença,  impor  multa  diária  ao  réu,  independentemente  de
pedido  do  autor,  se  for  suficiente  ou  compatível  com  a
obrigação,  fixando  prazo  razoável  para  o  cumprimento  do
preceito.

No mesmo sentido,  o art.  300 do CPC determina que a  tutela de

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência, portanto, de caráter preventivo, tem a finalidade

de resguardar direitos à mercê de serem violados ou que já foram afetados, devendo o
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Juízo,  em  regime  de  urgência,  assegurar  medidas  para  preservar  a  higidez  do

provimento final ou até mesmo antecipá-lo. 

Assim,  há  autorização  legal  para  o  Juízo  antecipar  os  efeitos  da

tutela pretendida no pedido inicial desde que atendidos os requisitos do  fumus boni

iuris e do periculum in mora.

O fumus boni juris consiste na verossimilhança do pedido, vale dizer,

na  probabilidade  de  existência  do  direito  invocado  e  que  justifica  a  sua  proteção

imediata, ainda que em juízo vestibular, o que inquestionavelmente se depreende a

partir  do  amplo  detalhamento  fático  e  da  vasta  fundamentação  jurídica  até  aqui

expostos.

Há evidente reconhecimento normativo previsto especificamente no

art.  206,  incisos  I  e  VII  e  art.  227 da Constituição Federal,  art.  4º  do Estatuto  da

Criança e do Adolescente e art. 3º, I, da LDB, em relação a prioridade absoluta na

concretização do direito fundamental à educação que deve se dar de forma igualitária

em condições de acesso e qualidade para todas as crianças e adolescentes.

Deste  modo,   uma  vez  tratada  em  segundo  plano  à  educação,

deixando  de  ser  prioridade  em relação  a  serviços  de menor  relevância  e  impacto

social,  sem  qualquer  motivação  lastreada  em  razões  jurídicas  e  científicas  e

proporcionalidade entre as medidas restritivas aplicadas a essa atividade comparada a

outras atividades sequer essenciais, incorre o ente estatal ora requerido em flagrante

ilegalidade ao editar ato normativo que em seu art. 14 mantém as aulas no modelo

exclusivamente remoto para os alunos da rede pública de ensino e para os alunos das

etapas do ensino médio e fundamental II da rede privada.

O  periculum  in  mora,  na  mesma  medida,  é  manifesto,  pois  a

manutenção do regime remoto para os alunos das Escolas Públicas da Rede Estadual

e Municipais têm pesado gravemente por mais de 12 meses para essas crianças e

adolescentes, especialmente as mais vulneráveis, que além de não possuírem meios

de  acesso  nem  mesmo  ao  ensino  remoto,  estão  submetidas  às  mais  variadas

violações,  que  vão  desde  uma  educação  falha  em  momento  importante  para

aprendizagem e desenvolvimento,  assim como insegurança nutricional  e  alimentar,

violências físicas de toda a sorte, trabalho infantil,  isolamento social e violências de

ordem psicológica, situações tais que podem ser minoradas ou até resolvidas com o

retorno às aulas presenciais.

Também não se vislumbra qualquer prejuízo reverso na concessão

do pedido liminar posto que as atividades não essenciais já foram liberadas no nosso

estado,  houve  melhora  na  situação  epidemiológica,  não  houve  acatamento  das

recomendações do Comitê Científico pelo atual decreto, as escolas da rede privada de
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ensino fundamental  II  e  médio,  assim como várias escolas públicas,  já  estão com

protocolos aprovados e implantados para retomada segura e os dados coletados e

apresentados nessa ação demonstram que o retorno das atividades presenciais com

cumprimento ao protocolo sanitário nas escolas não impacta na transmissibilidade do

vírus, não havendo, portanto, qualquer justificativa plausível para a manutenção da

suspensão das atividades escolares na forma como consta no decreto.

A proteção integral nunca será alcançada se nem mesmo a escola

puder acolher crianças e adolescentes, havendo, deste modo, um verdadeiro estado

permanente de violação de direitos de todas as crianças e adolescentes no Estado do

Rio Grande do Norte causado exclusivamente pelo requerido ao editar norma restritiva

ao direito fundamental à educação em dissonância com a ordem constitucional e legal

de prioridades.

5. DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer:

5.1.  inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art.

300 do CPC, que o Estado do Rio Grande de Norte seja, no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, compelido a obrigação de fazer consistente em PERMITIR o retorno das

aulas presenciais em todas as instituições de ensino, públicas e privadas, estaduais e

municipais, em qualquer das etapas da Educação Básica, de forma híbrida, gradual e

facultativa; 

5.2. uma vez  estabelecida  a  medida  prevista  no  item 5.1,  que  a

abertura  e  funcionamento  das  escolas  da  rede  privada  seja  condicionada  ao

cumprimento do que está determinado nos Protocolos Sanitários vigentes, de modo

que as medidas de biossegurança sejam rigorosamente cumpridas;

5.3.  uma  vez  estabelecia  a  medida  prevista  no  item  5.1,  que  a

abertura e funcionamento das escolas das redes públicas estadual e municipais ocorra

de  acordo  com  os  respectivos  Planos  de  Retomada  de  Atividades  Escolares

Presenciais  que  contemplem os  protocolos  sanitários  e  pedagógicos,  devidamente

elaborados, aprovados e publicados pelos Comitês Setoriais Estadual e Municipais,

constituídos por Portaria, de acordo com o previsto no item 2 do Documento Potiguar:

Diretrizes  para  Retomada  das  Atividades  Escolares  nos  Sistemas  Estadual  e

Municipais  de  Ensino  do  RN,  e,  ainda,  devidamente  implementados  e  cumpridos,

respeitando-se todas as exigências sanitárias vigentes;

5.4.  inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art.

300 do CPC, que seja determinado ao Estado do Rio Grande de Norte que inclua as
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atividades/serviços educacionais presenciais, em todas as etapas da educação básica,

das redes de ensino pública e privada, no rol das atividades/serviços essenciais nos

decretos estaduais a serem expedidos acerca das medidas para o enfrentamento do

novo coronavírus no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte; 

5.5. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art.

300 do CPC, que seja determinado ao Estado do Rio Grande do Norte que confira às

atividades educacionais presenciais o mesmo tratamento normativo em relação aos

demais serviços essenciais quando da aplicação de medidas sanitárias restritivas;

5.6. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art.

300 do CPC, que seja determinado ao Estado do Rio Grande do Norte, quando houver

necessidade epidemiológica, que suspenda primeiramente outras atividades/serviços

que  tenham  menor  relevância  e  impacto  social  comparados  com  as  atividades

escolares  presenciais,  priorizando  a  manutenção  dessas  atividades  de  educação

presencial em todas as etapas da educação básica das redes pública e privada de

ensino;

5.7. inaudita altera pars com fundamento no art. 213 do ECA e art.

300 do CPC, que seja determinado ao Estado do Rio Grande do Norte que, quando da

eventual necessidade de suspensão das atividades escolares presenciais nas redes

pública e privada da educação, confira tratamento igualitário, abstendo-se de autorizar

apenas a retomada das atividades escolares de forma presencial na rede privada de

ensino, em descompasso com a rede pública de ensino;

5.8. a imediata cientificação do Estado do Rio Grande do Norte para

cumprimento da decisão concessiva dos pedidos de tutela de urgência acima citados,

fixando-se multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo valor total deverá ser

posteriormente convertido em benefício do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e

do Adolescente;

5.9. a  citação do  Estado do Rio  Grande  do Norte,  para,  em sua

conveniência, responder aos termos da presente ação no prazo legal;

5.10. que sejam julgados PROCEDENTES os pedidos pugnados em

sede  de  tutela  antecipada  de  urgência,  confirmando-se  a  decisão  liminar  em  sua

integralidade. 

5.11. designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 3º,

§ 3º e art. 319, VII, do CPC.

O Ministério Público protesta pela produção de todos os meios de

prova admitidos pelo Direito, especialmente a documental, da qual parte acompanha

esta inicial, além da testemunhal e pericial.
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Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), apenas para

atender à exigência do art. 291 do Código de Processo Civil.

                Natal/RN, 05 de Abril de 2021.

Eudo Rodrigues Leite
Procurador-Geral de Justiça

Marília Regina Soares Cunha Fernandes
 Promotora de Justiça

 Coordenadora do CAOP Infância e Juventude

Thatiana Kaline Fernandes
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOP Cidadania

Gerliana  Maria Silva Araújo Rocha 
Promotora de Justiça 
2ª PmJ de Parnamirim

 Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas
Promotora de Justiça 

78ª PmJ da Comarca de Natal 

Iveluska Alves Xavier da Costa Lemos
Promotora de Justiça

1ª PmJ da Comarca de Macaíba

Mariana Rebello Cunha Melo de Sá
Promotora de Justiça

5ª e 21ª PmJ da Comarca de Natal
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Rosane Cristina Pessoa Moreno
Promotora de Justiça

3ª PmJ da Comarca de São Gonçalo do Amarante

Sasha Alves do Amaral
Promotor de Justiça

4ª e 12ª PmJ da Comarca de Mossoró

Zenilde Ferreira Alves de Farias
Promotora de Justiça 58ª e 61ª PmJ da Comarca de Natal
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   RIO GRANDE DO NORTE
 

DECRETO Nº 30.388, DE 05 DE MARÇO DE 2021.
 

Dispõe sobre novas medidas restritivas
relativas às atividades sociais e
econômicas, para enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus, no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte
e dá outras providências.

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,
 
Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020,

que renovou o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões
nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte;

 
Considerando a Recomendação nº 25/2021, do Comitê de Especialistas da

Secretaria de Estado da Saúde Pública para o enfrentamento da pandemia pela COVID-
19, na qual sugerem a ampliação das medidas restritivas em todo o território estadual,
aumentando as estratégias de mitigação;
 

Considerando que a Taxa de Ocupação de Leitos Críticos encontra-se
acima de 90%, já com 17 unidades hospitalares de referência com 100% de ocupação,
indicando a saturação do sistema de saúde para os leitos críticos no estado;

 
Considerando a confirmação da introdução de novas variantes do SARS-

CoV-2 no Rio Grande do Norte, em especial das três cepas mais recentes, contribuindo
para aumento da transmissibilidade;

 
Considerando a baixa proporção da população vacinada, muito distante

do mínimo necessário para haver uma influência na redução do número de casos novos;
 
Considerando a recomendação das autoridades sanitárias de diminuição

das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, para mitigar a
disseminação do novo coronavírus no Rio Grande do Norte;
 

Considerando a necessidade de estabelecer novas medidas restritivas, em
face do aumento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de UTI
e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o
iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde;

 
Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os diferentes

Entes federativos para adoção de medidas de combate ao novo coronavírus, bem como a
articulação de ações de fortalecimento do sistema de saúde;
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Considerando, ainda, que o combate à pandemia e a adoção de medidas
de prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o
esforço para a superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de
empresas e de cidadãos;

 
D E C R E T A:

 
CAPÍTULO I

DAS MEDIDAS GERAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
 
Art. 1º  Fica determinada a permanência das medidas de distanciamento

social, no Estado do Rio Grande do Norte, previstas no Decreto Estadual nº 29.583, de
1º de abril de 2020 e suas alterações posteriores, bem como nos protocolos sanitários
setoriais, sem prejuízo do disposto neste Decreto.

 
§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e

operadores de veículos de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o uso de
máscaras de proteção facial pelos seus servidores, empregados, colaboradores,
consumidores e usuários.

 
§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as

máscaras de proteção facial a seus servidores, funcionários e colaboradores.
 

Art. 2º  Durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-
19, permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Estado do Rio Grande
do Norte, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção facial por todos aqueles
que, independente do local de destino ou naturalidade, ingressarem no território
estadual, bem como por aqueles que precisarem sair de suas residências, especialmente
quando do uso de transporte público, individual ou coletivo, ou no interior de
estabelecimentos abertos ao público, ficando excepcionado(a)s dessa vedação:

 
I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência

intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as
impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração
médica;

 
II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade;
 
III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem

sentados à mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la
exclusivamente durante a consumação.
 

Art. 3º  Os idosos e as demais pessoas enquadradas no grupo de risco da
COVID-19 se sujeitarão a um dever especial de proteção, devendo restringir sua
circulação, com o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, apenas ao
deslocamento para atividades e serviços essenciais.
 

Parágrafo único.  A proibição prevista neste artigo não se aplica aos
agentes públicos, profissionais de saúde e de quaisquer outros setores cujo
funcionamento seja essencial para o controle da pandemia de COVID-19.

 
CAPÍTULO II

DO TOQUE DE RECOLHER
 
Art. 4º  Fica estendido o horário de incidência da medida de “toque de

recolher”, com a proibição de circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande
do Norte, como medida de diminuição do fluxo de pessoas em ruas e espaços públicos e
mitigação de aglomerações, nos seguintes termos:
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I – de segunda-feira a sábado, das 20h às 06h da manhã do dia seguinte;
 
II – aos domingos e feriados, em horário integral.
 
§ 1º  Feiras livres, supermercados, mercados, padarias e demais

estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar, excepcionalmente, poderão
funcionar aos domingos durante o período compreendido entre 06h e 20h, vedado o
consumo de alimentos nestes estabelecimentos.

 
§ 2º  Não se aplicam as medidas previstas no caput deste artigo às

seguintes atividades:
 
I – serviços públicos essenciais;
 
II – farmácias;
 
III – indústrias;
 
IV – postos de combustíveis;
 
V – hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e

veterinários de emergência;
 
VI – laboratórios de análises clínicas;
 
VII – segurança privada;
 
VIII – imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;
 
IX – funerárias;
 
X – exercício da advocacia na defesa da liberdade individual;
 
XI – serviços de alimentação, exclusivamente para delivery;
 
XII – serviços de transporte de passageiros;
 
XIII – construção civil, serviços de manutenção predial e prevenção a

incêndios;
 
XIV – processamento de dados relacionados às atividades dispostas neste

parágrafo;
 
XV – preparação, gravação e transmissão de celebrações religiosas pela

internet;
 
XVI – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;
 
XVII – cadeia de abastecimento e logística.
 
§ 3º  Em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço poderão funcionar exclusivamente
por sistema de entrega (delivery).

 
§ 4º  É permitido o deslocamento durante a vigência do toque de recolher,

seja mediante serviço de transporte de passageiros ou veículo próprio, restritamente em
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situações de emergência ou para o deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio
residencial.

 
§ 5º  As forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte

promoverão operações constantes com o objetivo de garantir a aplicação das medidas
dispostas neste Decreto, com a finalidade de assegurar o distanciamento social e coibir
aglomerações, sem prejuízo das ações complementares de fiscalização e planejamento a
serem realizadas pelos municípios.

 
CAPÍTULO III

DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO
 
Art. 5º  Com o fim específico de evitar a propagação do novo coronavírus

(COVID-19) no Estado do Rio Grande do Norte, permanecem suspensos:
 
I – funcionamento de parques públicos, centros de artesanato, circos,

parques de diversões, museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos
culturais;

 
II – realização de eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos,

convenções, shows ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive locais
privado, como os condomínio edilícios;

 
III – atividades recreativas em clubes sociais e esportivos.
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede o funcionamento

para administração, manutenção e fiscalização das atividades elencadas.
 
Art. 6º  Permanece suspenso o funcionamento do Centro de Convenções

de Natal, como medida de mitigação da propagação da pandemia da COVID-19.
 
Parágrafo único.  Competirá à Empresa Potiguar de Promoção Turística

(EMPROTUR) e à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) as medidas necessárias
ao cancelamento dos eventos agendados para o Centro de Convenções.

 
Art. 7º  Permanecem suspensas as atividades coletivas de natureza

religiosa de modo presencial no Estado do Rio Grande do Norte em igrejas, templos,
espaços religiosos de matriz africana, centros espíritas, lojas maçônicas e
estabelecimentos similares.

 
§ 1º  Fica permitida a abertura dos estabelecimentos de que trata o caput

exclusivamente para orações e atendimentos individuais, respeitadas as recomendações
da autoridade sanitária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e
meio) entre as pessoas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros
quadrados) de área do estabelecimento e frequência não superior a 20 (vinte) pessoas.

 
§ 2º  Na hipótese do § 1º, fica o dirigente do templo responsável por

assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os frequentadores
acerca dos riscos de contaminação, sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de risco
para o novo coronavírus (COVID-19).

 
§3º  Fica autorizada a realização de atividades de natureza religiosa de

forma virtual, sem a presença de público, ficando a equipe responsável para a
preparação da celebração ressalvada do disposto no caput deste artigo.

 
Art. 8º  Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, fica suspensa a

venda para consumo no local de bebidas alcóolicas, bem como seu consumo em locais
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de acesso ao público, como conveniências, bares, restaurantes e similares, durante o
período de incidência do toque de recolher.

 
Art. 9º  Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no

âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do
Rio Grande do Norte (STIP/RN), sem prejuízo do disposto no Decreto Estadual nº
29.927, de 14 de agosto de 2020, bem como, no que couber, as medidas previstas na
Portaria nº 017/2020 – GAC/SESAP/SEDED, de 31 de julho de 2020.

 
Parágrafo único. O condutor proibirá o acesso de passageiros sem

utilização de máscara de proteção facial, devendo, em caso de recusa, acionar a
autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.

 
Art. 10.  Permanecem suspensas as aulas presenciais nas unidades das

redes pública estadual e privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior,
devendo, quando possível, manter o ensino remoto.

 
§ 1º.  As escolas e instituições de ensino fundamental das séries iniciais e

do ensino infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto, conforme
a escolha dos pais ou responsáveis, desde que atendidas as regras estabelecidas nos
protocolos sanitários vigentes.

 
§ 2º  Não se sujeita à previsão do caput as atividades de educação em que

o ensino remoto seja inviável, exclusivamente, para treinamento de profissionais de
saúde e aulas práticas e laboratoriais para concluintes do ensino superior.

 
CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
 

Art. 11.  Com o específico fim de evitar a propagação do novo
coronavírus, todos os estabelecimentos comerciais e industriais devem cumprir as
normas sanitárias estabelecidas no Decreto nº 29.742, de 04 de junho de 2020 e nos
protocolos sanitários setoriais estabelecidos pelas Portarias Conjuntas, bem como as
medidas a seguir estabelecidas:

I – intensificar a triagem dos trabalhadores sintomáticos;

II – realizar testes de diagnóstico em todos os trabalhadores
sintomáticos;

III – realizar rastreio de contatos;

IV – proceder com a notificação dos casos aos órgãos de
acompanhamento de controle epidemiológico do Estado e acionar a Secretaria
Municipal de Saúde local para auxiliar na realização da investigação do caso e de
rastreamento de contatos;

V – afastar o trabalhador sintomático e seus contatos pelo período
recomendado de isolamento domiciliar.

 
CAPÍTULO V

DAS RECOMENDAÇÕES AOS MUNICÍPIOS
 
Art. 12.  Como medida de contingência à disseminação do novo

coronavírus e visando reduzir aglomerações, recomenda-se aos municípios que ajustem
os horários de funcionamento de serviços e atividades econômicas e sociais de modo a
se adequarem às medidas de proibição de circulação de que trata o art. 4º desde Decreto.

 
Art. 13.  Com a finalidade de resguardar o interesse da coletividade na

prevenção de contágio e enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito da
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política de regionalização do distanciamento social no Estado do Rio Grande do Norte,
fica recomendado aos municípios a permanência de suspensão das seguintes atividades:

 
I – nos finais de semana e feriados, o funcionamento de restaurantes,

lanchonetes, barracas de praia, praças de alimentação, praças de food truck, bares e
similares;

 
II – nos finais de semana e feriados, acessos às praias, lagoas, cachoeiras,

balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive aquelas em locais de
uso coletivo;
 

III – suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede pública
municipal de ensino, com possibilidade de adoção do sistema híbrido ou por meio
remoto para as escolas e instituições de ensino fundamental das séries iniciais e do
ensino infantil.

 
Parágrafo único.  O disposto no inciso I do caput deste artigo não impede

a continuidade dos serviços de entrega (delivery), vedado, em qualquer caso, o
atendimento presencial de clientes nas dependências do estabelecimento.
 

Art. 14.  Com a finalidade de resguardar o interesse da coletividade no
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, recomenda-se ainda aos municípios a
adoção das seguintes medidas visando restringir a circulação de pessoas em espaços
coletivos, serviços e atividades econômicas e sociais:

I – nos serviços em que permitido o funcionamento, definir horários
prioritários para pessoas idosas e em grupo de risco;

II – realizar a definição de horários de funcionamento diferenciados para
cada setor de atividade econômica;

III – restringir o quantitativo de pessoas por grupo familiar em
estabelecimentos comerciais;

IV – proibir o transporte de passageiros em pé nos transportes públicos
municipais;

V – proibir o acesso de passageiros sem utilização de máscara de proteção
facial em transportes públicos ou privados de passageiros;

 
VI - determinar aos condutores de veículos de transporte de passageiros a

proibição de acesso sem o uso de máscaras de proteção facial.
 
Art. 15.  Além das disposições previstas anteriormente, recomenda-se aos

municípios a adoção das seguintes medidas sanitárias:
 
I – realização de campanhas de divulgação e esclarecimento da atual

situação pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da
necessidade de adoção de medidas sanitárias, utilização de máscaras de proteção facial,
distanciamento social, dentro outros, com uso de linguagem simples e de fácil
entendimento e utilização de meios de comunicação de fácil acesso à população, como
carros de som, veiculação em redes sociais, dentre outros.

 
II – reorganização das feiras livres e similares, de modo a assegurar o

distanciamento social, evitando aglomeração de pessoas e contatos proximais, mantendo
as condições de higiene dos respectivos ambientes, observadas as recomendações da
autoridade sanitária e o disposto no Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020, e
as alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de abril de 2020;
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III – disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo
a evitar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, conforme
protocolos sanitários do setor, bem como o estabelecido no Decreto Estadual nº 29.794,
de 30 de junho de 2020 e suas alterações posteriores.

 
Art. 16.  Fica recomendado aos municípios a articulação conjunta para a

implantação coordenada das medidas de restrição, no âmbito de suas Regionais de
Saúde (URSAP), para garantir sua aplicação de forma simultânea em cada Regional,
visando o planejamento e a constante avaliação do cenário epidemiológico.

 
CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 17.  Com a finalidade de garantir o cumprimento das medidas

sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus, o Estado do Rio Grande
do Norte disponibilizará suas forças de segurança aos municípios, por meio das
operações do Programa Pacto Pela Vida, para coibir aglomerações, seja em espaços
públicos ou privados, abertos ou fechados.

 
Art. 18.  O descumprimento dos protocolos sanitários e das medidas

estabelecidas neste Decreto poderá enquadrar-se nas infrações e penalidades constantes
dos art. 268 e 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto
Estadual nº 29.742, de 04 de junho de 2020.

 
Art. 19.  A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) editará os

atos complementares ao presente Decreto, devendo consultar e coordenar a edição de
tais atos de forma conjunta com as demais pastas de governo que eventualmente sejam
atingidas pelas matérias.

 
Art. 20.  Os eventos esportivos profissionais, pré-estabelecidos em

agenda de campeonatos oficiais, poderão ocorrer apenas mediante autorização das
Secretarias de Estado da Saúde Pública (SESAP) e da Segurança Pública e da Defesa
Social (SESED), observados, em qualquer caso, a adoção dos protocolos sanitários e a
ausência de público.

 
Art. 21.  O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 17 de março de

2021, excetuando-se o determinado no art. 6º, cuja vigência terá prazo indeterminado.
 
Art. 22.  As medidas sanitárias previstas nesse Decreto poderão ser

revistas diante de um cenário de redução sustentada da ocupação de leitos críticos na
rede pública estadual de saúde.

 
Art. 23.  Este Decreto entra em vigor na data de 06 de março de 2021.
 
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 05 de março de

2021, 200º da Independência e 133º da República.
 
 

FÁTIMA BEZERRA
Cipriano Maia de Vasconcelos
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Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Norte

RIO GRANDE DO NORTE

 

 

DECRETO Nº 30.419, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

 

 

Dispõe sobre medidas de isolamento social rígido, de caráter
excepcional e temporário, destinadas ao enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus, no âmbito do Estado do Rio
Grande do Norte.

 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição
Estadual,
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Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de
2020, que renovou o estado de calamidade pública, para os fins do
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia
da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças
públicas do Estado do Rio Grande do Norte;

 

Considerando que a Taxa de Ocupação de Leitos Críticos encontra-
se acima de 90%, indicando a saturação do sistema de saúde para
os leitos críticos no estado;

 

Considerando a confirmação da introdução de novas variantes do
SARS-CoV-2 no Rio Grande do Norte, em especial das três cepas
mais recentes, contribuindo para aumento da transmissibilidade;

 

Considerando a baixa proporção da população vacinada, muito
distante do mínimo necessário para haver uma influência na redução
do número de casos novos;

 

Considerando a necessidade de estabelecer novas medidas
restritivas, em face do aumento dos indicadores – número de óbitos,
taxa de ocupação de leitos de UTI e número de casos ativos –
divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o iminente
colapso das redes públicas e privadas de saúde;
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Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os
diferentes Entes federativos para adoção de medidas de combate ao
novo coronavírus, bem como a articulação de ações de
fortalecimento do sistema de saúde;

 

Considerando a Recomendação nº 26/2021, do Comitê de
Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública para o
enfrentamento da pandemia pela COVID-19, na qual sugerem a
ampliação das medidas restritivas em todo o território estadual,
aumentando as estratégias de mitigação, devendo permanecer
abertos apenas os serviços essenciais;

 

Considerando o Ofício Conjunto nº 001/2021-MPRN/MPF/MPT, por
meio do qual o Ministério Público do Estado (MPRN), o Ministério
Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público Federal (MPF),
tendo em vista o cenário epidemiológico vivenciado, recomendou ao
Governo do Estado e à Prefeitura de Natal, o acatamento das
medidas sugeridas na Recomendação nº 26 do Comitê de
Especialistas do Governo do Estado;

 

Considerando, ainda, que o combate à pandemia e a adoção de
medidas de prevenção são questões que devem ser enfrentadas por
toda a sociedade, e que o esforço para a superação da crise é de
responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de cidadãos;

 

D E C R E T A:
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Art. 1º Este Decreto estabelece as medidas restritivas temporárias
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), com
vigência no período entre 20 de março de 2021 e 02 de abril de
2021, em todo o Estado do Rio Grande do Norte.

 

Do isolamento social rígido

 

Art. 2º No período de abrangência deste decreto, somente poderão
permanecer abertos, para atendimento presencial, os
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que
tenham por finalidade a oferta de produtos e serviços a seguir
relacionados:

 

I – serviços públicos essenciais;

 

II – serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos,
hospitalares, atividades de podologia, entre outros;

 

III – atividades de segurança privada;

 

IV – supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais
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estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar, vedada a
consumação no local;

 

V – farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos
médicos e ortopédicos;

 

VI – serviços funerários;

 

VII – petshops, hospitais e clínicas veterinária;

 

VIII – serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística;

 

IX – atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como
assessoria e consultoria jurídicas e contábeis;

 

X – correios, serviços de entregas e transportadoras;

 

 

XI – oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a
veículos automotores e máquinas;
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XII – oficinas, serviços de locação e lojas de suprimentos agrícolas;

 

XIII – oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e
domésticos, incluindo eletrônicos;

 

XIV – serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens
eletrônicos e eletrodomésticos;

 

XV – lojas de material de construção, bem como serviços de locação
de máquinas e equipamentos para construção;

 

XVI – postos de combustíveis e distribuição de gás;

 

XVII – hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;

 

XVIII – atividades de agências de emprego e de trabalho temporário;

 

XIX    – lavanderias;

 

XX – atividades financeiras e de seguros;
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XXI – imobiliárias com serviços de vendas e/ou locação de imóveis;

 

XXII – atividades de construção civil;

 

XXIII – serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da
informação e de processamento de dados;

 

XXIV – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e
de doenças dos animais;

 

XXV – atividades industriais;

 

XXVI – serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais
ou industriais, incluindo elevadores, refrigeração e demais
equipamentos;

 

XXVII – serviços de transporte de passageiros;

 

XXVIII – serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;
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XXIX – cadeia de abastecimento e logística.

 

§ 1º Os estabelecimentos relacionados nos incisos do caput deverão
assegurar que os seus consumidores presenciais, bem como seus
trabalhadores, usem devidamente máscaras faciais, mantenham
distância de, pelo menos, 1,5m (um metro e meio) entre si em
eventuais filas, no interior e no exterior do estabelecimento, sendo
recomendável e preferível a adoção de entrega domiciliar e
atendimento eletrônico ou por telefone.

 

§2º As atividades não contempladas no parágrafo único do art. 2º
deste Decreto somente poderão funcionar por meio de atendimento
não presenciais, como teleatendimento, atendimento virtual e
delivery.

 

Obrigatoriedade do uso da máscara de proteção

 

Art. 3º Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no
Estado do Rio Grande do Norte, consistente no uso obrigatório de
máscara de proteção facial por todos aqueles que, independente do
local de destino ou naturalidade, ingressarem no território estadual,
bem como por aqueles que precisarem sair de suas residências,
especialmente quando do uso de transporte público, individual ou
coletivo, ou no interior de estabelecimentos abertos ao público,
durante o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19,
ficando excepcionado(a)s dessa vedação:
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I – pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara
de proteção facial, conforme declaração médica;

 

II – crianças com menos de 3 (três) anos de idade;

 

III – aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem
sentados à mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e
tiver de retirá-la exclusivamente durante a consumação.

 

§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os
condutores e operadores de veículos de transporte de passageiros
ficam obrigados a exigir o uso de máscaras de proteção facial pelos
seus servidores, trabalhadores, colaboradores, consumidores e
usuários.

 

§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem
fornecer as máscaras de proteção facial a seus servidores,
trabalhadores e colaboradores.

 

Do transporte coletivo intermunicipal
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Art. 4º Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no
âmbito do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal
de Passageiros do Rio Grande do Norte (STIP/RN), sem prejuízo do
disposto no Decreto Estadual nº 29.927, de 14 de agosto de 2020,
bem como, no que couber, as medidas previstas na Portaria nº
017/2020 - GAC/SESAP/SEDED, de 31 de julho de 2020.

 

Parágrafo único. O condutor proibirá o acesso de passageiros sem
utilização de máscara de proteção facial, devendo, em caso de
recusa, acionar a autoridade policial para adoção das medidas
cabíveis.

 

Do rastreamento de casos de infecção pelo empregador

 

Art. 5º. Com o específico fim de evitar a propagação do novo
coronavírus, todos os estabelecimentos comerciais e industriais
devem cumprir as normas sanitárias estabelecidas no Decreto nº
29.742, de 04 de junho de 2020 e nos protocolos sanitários setoriais
estabelecidos pelas Portarias Conjuntas, bem como as medidas a
seguir estabelecidas:

I - intensificar a triagem dos trabalhadores sintomáticos;

 

II - realizar testes de diagnóstico em todos os trabalhadores
sintomáticos;

 

18/03/2021 05:17
Página 10 de 16

Num. 67241570 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS - 05/04/2021 21:20:27
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040521202765000000064319580
Número do documento: 21040521202765000000064319580

Num. 10249578 - Pág. 260Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



III - realizar rastreio de contatos;

 

IV - proceder com a notificação dos casos aos órgãos de
acompanhamento de controle epidemiológico do Estado e acionar a
Secretaria Municipal de Saúde local para auxiliar na realização da
investigação do caso e de rastreamento de contatos;

 

V - afastar o trabalhador sintomático e seus contatos pelo período
recomendado de isolamento domiciliar.

 

Atividades de natureza religiosa

 

Art. 6º Permanecem suspensas as atividades coletivas de natureza
religiosa de modo presencial no Estado do Rio Grande do Norte em
igrejas, templos, espaços religiosos de matriz africana, centros
espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares.

 

§ 1º Fica permitida a abertura dos estabelecimentos de que trata o
caput exclusivamente para orações e atendimentos individuais,
respeitadas as recomendações da autoridade sanitária,
especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio)
entre as pessoas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m²
(cinco metros quadrados) de área do estabelecimento e frequência
não superior a 20 (vinte pessoas).
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§ 2º Na hipótese do § 1º, fica o dirigente do templo responsável por
assegurar o controle e a higienização do local, bem como por
orientar os frequentadores acerca dos riscos de contaminação,
sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de risco para o novo
coronavírus (COVID-19).

 

§ 3º Fica autorizada a realização de atividades de natureza religiosa
de forma virtual, sem a presença de público, ressalvando-se a
equipe responsável para a preparação da celebração.

 

Atividades de ensino

 

Art. 7º Permanecem suspensas as aulas presenciais das redes
pública e privada de ensino, incluindo o ensino superior, técnico e
profissionalizante, devendo, quando possível, manter o ensino
remoto.

 

Parágrafo único. Não se sujeita à previsão do caput as atividades de
educação em que o ensino remoto seja inviável, exclusivamente,
para treinamento de profissionais de saúde e aulas práticas e
laboratoriais destinadas aos concluintes do ensino superior.

 

Fiscalização e sanção
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Art. 8º Com a finalidade de garantir o cumprimento das medidas
sanitárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus, o
Estado do Rio Grande do Norte disponibilizará suas forças de
segurança aos municípios, por meio das operações do Programa
Pacto Pela Vida, para coibir aglomerações, seja em espaços públicos
ou privados, abertos ou fechados.

 

Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, sob pena de
multa, interdição e demais sanções administrativas e penais, nos
termos previstos em lei.

 

Parágrafo único. A inobservância dos protocolos e das medidas de
segurança recomendados pelas autoridades sanitárias previstas
neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente:

 

I –  às multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto
Estadual nº 29.742, de 04 de junho de 2020;

 

II - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de
agosto de 1977;

 

III - à incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva
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de que trata o art. 268 do Código Penal;

 

IV - à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o
estado de calamidade pública gerado pela COVID-19;

 

V - à interdição total ou parcial do evento, instituição,
estabelecimento ou atividade pelos órgãos de fiscalização
declinados neste Decreto.

 

Disposições finais

 

Art. 10 A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) editará os
atos complementares ao presente Decreto, devendo consultar e
coordenar a edição de tais atos de forma conjunta com as demais
pastas de governo que eventualmente sejam atingidas pelas
matérias.

 

Art. 11. As medidas dispostas neste decreto não impedem a adoção
de medidas mais rígidas e restritivas pelos municípios do Rio Grande
do Norte.

 

Art. 12. Ficam prorrogadas as disposições do Decreto Estadual nº
30.388, de 05 de março de 2021, até o início da vigência deste
Decreto.
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Art. 13. O Decreto Estadual nº 30.388, de 05 de março de 2021,
passa a vigorar com a seguinte redação:

 

“Art. 21. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 19 de
março de 2021, excetuando-se o determinado no art. 6º cuja
vigência terá prazo indeterminado” (NR).

 

Vigência

 

Art. 14. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 02 de abril
de 2021.

 

 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de 20 de março de
2021.

 

 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 17 de março de
2021, 200º da Independência e 133º da República.
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  FÁTIMA BEZERRA                        ÁLVARO COSTA DIAS

         Governadora                                          Prefeito de Natal
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Administração da Exma. Srª. Maria de Fátima Bezerra - Governadora 

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

DECRETO Nº 30.458, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional e temporário,
destinadas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, no âmbito do
Estado do Rio Grande do Norte.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual,

Considerando o Decreto Estadual nº 30.347, de 30 de dezembro de 2020, que
renovou o estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decor-
rente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e suas repercussões nas finanças
públicas do Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando a necessidade de manutenção de medidas restritivas visando a
diminuição das aglomerações e do fluxo de pessoas em espaços coletivos, uma vez que
persiste a baixa proporção da população vacinada, muito distante ainda do mínimo
necessário para haver uma influência na redução do números de novos casos;

Considerando a importância de um planejamento responsável nas ações de
combate à pandemia, definindo parâmetros e protocolos de saúde que permitam resgatar
a atividade econômica no Estado, fundamental para a preservação dos empregos e da
renda da população, afetados pelas necessárias restrições de funcionamento;

Considerando que o valor pago a título de Auxílio Emergencial demonstra-se
insuficiente à subsistência dos trabalhadores, agravado pela demora na instrumentaliza-
ção do pagamento das novas parcelas, o que dificulta a persistência das medidas de iso-
lamento social rígido;

Considerando a Carta Conjunta nº 001/2021-GP, apresentada pelas Federações
e Entidades empresariais, representantes de empreendedores potiguares, integrado pela
FIERN, FECOMÉRCIO/RN, FAERN, FETRONOR, SEBRAE, FACERN, FCDL, CDL
Natal, ACRN, ACIM e ABRASEL, em que sugerem diversas medidas, dentre as quais a
limitação e diferenciação dos horários de funcionamento dos diversos setores econômicos;

Considerando que o combate à pandemia e a adoção de medidas de prevenção
são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o esforço para a
superação da crise é de responsabilidade conjunta de governos, de empresas e de
cidadãos;

Considerando a necessidade de esforços conjuntos entre os diferentes Entes
federativos para adoção de medidas de combate ao novo coronavírus, bem como a artic-
ulação de ações de fortalecimento do sistema de saúde,

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas, de caráter excepcional e
temporário, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, vigentes entre 05 e
16 de abril de 2021.

Art. 2º Ficam mantidas, até o dia 04 de abril de 2021, as medidas de isolamento
social rígido previstas no Decreto Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021.

CAPÍTULO II
DO TOQUE DE RECOLHER

Art. 3º A partir do dia 05 de abril de 2021, fica restabelecido o "toque de recol-
her", consistente na proibição de circulação de pessoas em todo o Estado do Rio Grande
do Norte, como medida de diminuição do fluxo de pessoas em ruas e espaços públicos e
consequente mitigação de aglomerações, nos seguintes termos:

I - aos domingos e feriados, em horário integral;
II - nos demais dias da semana, das 20h às 06h da manhã do dia seguinte.
§ 1º Não se aplicam as medidas de toque de recolher às seguintes atividades:
I - serviços públicos essenciais;
II - serviços relacionados à saúde, incluídos os serviços médicos, hospitalares,

atividades de podologia, entre outros;
III - farmácias, drogarias e similares, bem como lojas de artigos médicos e

ortopédicos;
IV - supermercados, mercados, padarias, feiras livres e demais estabelecimen-

tos voltados ao abastecimento alimentar, vedada a consumação no local no período do
toque de recolher;

V - atividades de segurança privada;
VI - serviços funerários;
VII - petshops, hospitais e clínicas veterinária;
VIII - serviços de imprensa e veiculação de informação jornalística;
IX - atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como assessoria

e consultoria jurídicas e contábeis e demais serviços de representação de classe;
X - correios, serviços de entregas e transportadoras;
XI - oficinas, serviços de locação e lojas de autopeças referentes a veículos

automotores e máquinas;
XII - oficinas, serviços de locação e lojas de suprimentos agrícolas;
XIII - oficinas e serviços de manutenção de bens pessoais e domésticos,

incluindo eletrônicos;
XIV - serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens eletrônicos e

eletrodomésticos;
XV - lojas de material de construção, bem como serviços de locação de

máquinas e equipamentos para construção;
XVI - postos de combustíveis e distribuição de gás;
XVII - hotéis, flats, pousadas e acomodações similares;
XVIII - atividades de agências de emprego e de trabalho temporário;
XIX - lavanderias;
XX - atividades financeiras e de seguros;
XXI - imobiliárias com serviços de vendas e/ou locação de imóveis;
XXII - atividades de construção civil;
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XXIII - serviços de telecomunicações e de internet, tecnologia da informação
e de processamento de dados;

XXIV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças
dos animais;

XXV - atividades industriais;
XXVI - serviços de manutenção em prédios comerciais, residenciais ou indus-

triais, incluindo elevadores, refrigeração e demais equipamentos;
XXVII - serviços de transporte de passageiros;
XXVIII - serviços de suporte portuário, aeroportuário e rodoviário;
XXIX - cadeia de abastecimento e logística.
§ 2º Em qualquer horário de incidência do toque de recolher, os estabeleci-

mentos comerciais de qualquer natureza e prestadores de serviço poderão funcionar
exclusivamente por sistema de entrega (delivery), drive-thru e take away.

§3º A partir do horário de início do toque de recolher previsto no inciso II do
artigo 3º, os estabelecimentos de alimentação (bares, restaurantes e similares) poderão
funcionar por 90 (noventa) minutos exclusivamente para encerramento de suas atividades
presenciais, sendo vedado o atendimento de novos clientes.

§ 4º Aplicam-se aos restaurantes localizados no interior de hotéis e pousadas
as mesmas regras dos demais estabelecimentos do ramo de alimentação, observado,
durante a incidência do toque de recolher, a vedação do acesso a não hóspedes e a con-
sumação restrita à unidade hoteleira (quarto ou apartamento).

§ 5º É permitido o deslocamento durante a vigência do toque de recolher, seja
mediante serviço de transporte de passageiros ou veículo próprio, restritamente em situ-
ações de emergência, para o deslocamento entre o local de trabalho e o domicílio resi-
dencial e nos casos dos serviços excetuados pelo §1º deste artigo.

§ 6º A autorização de funcionamento que dispõe o inciso XXVII do caput deste
artigo não abrange o deslocamento de passageiros para programações turísticas durante o
toque de recolher, sejam aquelas realizadas pelas empresas do setor de turismo ou pelos
serviços de transporte de passageiro, inclusive por aplicativo.

§ 7º As forças de segurança do Estado do Rio Grande do Norte promoverão
operações constantes para garantir a aplicação das medidas dispostas neste Decreto, bem
como assegurar o distanciamento social e coibir aglomerações, sem prejuízo das ações
complementares de fiscalização e planejamento a serem realizadas pelos municípios.

CAPÍTULO III
DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS GERAIS

Art. 4º Sem prejuízo dos Protocolos Gerais estabelecidos na Portaria Conjunta
nº 002/2021-GAC/SESAP/SEDEC, de 19 de março de 2021, as atividades com atendi-
mento presencial deverão seguir as regras de funcionamento estabelecidas no Anexo
Único deste Decreto.

Da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção

Art. 5º Permanece em vigor o dever geral de proteção individual no Estado do
Rio Grande do Norte, consistente no uso obrigatório de máscara de proteção facial por
todos aqueles que, independente do local de destino ou naturalidade, ingressarem no ter-
ritório estadual, bem como por aqueles que precisarem sair de suas residências, especial-
mente quando do uso de transporte público, individual ou coletivo, ou no interior de esta-
belecimentos abertos ao público, durante o estado de calamidade pública decorrente da
COVID-19, ficando excepcionado(a)s dessa vedação:

I - pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com
deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o
uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica;

II - crianças com menos de 3 (três) anos de idade;

III - aqueles que, utilizando máscara de proteção facial, estiverem sentados à
mesa de estabelecimento para alimentação fora do lar e tiver de retirá-la exclusivamente
durante a consumação.

§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e oper-
adores de veículos de transporte de passageiros ficam obrigados a exigir o uso de más-
caras de proteção facial pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores
e usuários.

§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as
máscaras de proteção facial a seus servidores, funcionários e colaboradores.

Do dever especial de proteção ao idoso

Art. 6º Os idosos e as demais pessoas enquadradas no grupo de risco da
COVID-19 se sujeitarão a um dever especial de proteção, devendo restringir sua circu-
lação, com o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, apenas ao deslocamento para
atividades e serviços essenciais. 

Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo não se aplicam aos agentes
públicos, profissionais de saúde e de quaisquer outros setores cujo funcionamento seja
essencial para o controle da pandemia de COVID-19.

Dos protocolos no ambiente de trabalho

Art. 7º Com o específico fim de evitar a propagação do novo coronavírus,
todos os estabelecimentos comerciais e industriais devem cumprir as normas sanitárias
estabelecidas no Decreto nº 29.742, de 04 de junho de 2020 e nos protocolos sanitários
específicos estabelecidos pelas Portarias Conjuntas, bem como as medidas a seguir esta-
belecidas:

I - intensificar a triagem dos trabalhadores sintomáticos;
II - realizar testes de diagnóstico em todos os trabalhadores sintomáticos
III - realizar rastreio de contatos;
IV - proceder com a notificação dos casos aos órgãos de acompanhamento de

controle epidemiológico do Estado e acionar a Secretaria Municipal de Saúde local para
auxiliar na realização da investigação do caso e de rastreamento de contatos;

V - afastar o trabalhador sintomático e seus contatos pelo período recomenda-
do de isolamento domiciliar.

Art. 8º Sem prejuízo da observância aos protocolos sanitários específicos, os
responsáveis pelos estabelecimentos em funcionamento deverão:

I - orientar e cobrar de seus clientes e trabalhadores o cumprimento dos proto-
colos específicos de segurança sanitária;

II - esclarecer junto aos trabalhadores que a prestação de declarações falsas,
posteriormente comprovadas, os sujeitará à responsabilização criminal, bem como às
sanções decorrentes do exercício do poder diretivo patronal;

III - disponibilizar equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, de
acordo com o risco à exposição;

IV - utilizar produtos de limpeza e desinfecção registrados na ANVISA.
§1º. A empresa deve fornecer máscaras de proteção facial em quantidade sufi-

ciente aos seus trabalhadores, devendo haver a substituição sempre que estiver úmida,
com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar, nos seguintes termos:

I - preferencialmente do modelo PFF2; ou
II - descartáveis, devendo haver a substituição da máscara a cada 3 (três) horas;
III - em situações excepcionais, de tecidos, conforme definido no Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), associando-a a outra medida de proteção
definida no referido programa, como face shield ou maior distanciamento entre os postos
de trabalho.

§2º A Secretaria de Estado de Saúde Pública editará norma complementar
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sobre utilização e substituição de máscaras, assim como associação de outros meios de
proteção facial.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS DE SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO

Art. 9º Permanecem suspensos, com o fim específico de evitar a propagação
do novo coronavírus (COVID-19) no Estado do Rio Grande do Norte:

I - funcionamento de parques públicos, centros de artesanato, circos, parques
de diversões, museus, bibliotecas, teatros, cinemas e demais equipamentos culturais;

II - realização de eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos, con-
venções, shows, festas ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive locais
privado, como os condomínios edilícios;

III - atividades recreativas em clubes sociais e esportivos.
§ 1º O disposto neste artigo não impede o funcionamento para administração,

manutenção e fiscalização das atividades elencadas.
§ 2º Os eventos esportivos de futebol profissional, previstos em agenda de

campeonatos oficiais, poderão ocorrer desde que observada a proibição de público nos
locais de treinamentos e partidas, bem como a realização de testes em todos os partici-
pantes na véspera de cada disputa.

Art. 10. Permanece suspenso o funcionamento do Centro de Convenções de
Natal, como medida de mitigação da propagação da pandemia da COVID-19.

Parágrafo único. Competirá à Empresa Potiguar de Promoção Turística
(EMPROTUR) e à Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) as medidas necessárias ao
cancelamento dos eventos agendados para o Centro de Convenções.

Das atividades religiosas

Art. 11. Fica permitida a abertura das igrejas, templos, espaços religiosos de
matriz africana, centros espíritas, lojas maçônicas e estabelecimentos similares, inclusive
para atividades de natureza coletiva, respeitadas as recomendações da autoridade san-
itária, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pes-
soas, a limitação de 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros quadrados) de área do
estabelecimento ou frequência não superior a 20% da capacidade máxima, o que for
menor.

§ 1º A permissão do caput não se aplica ao período do toque de recolher, esta-
belecido no artigo 3º deste Decreto.

§ 2º Na hipótese do caput deste artigo, fica o dirigente do templo responsável
por assegurar o controle e a higienização do local, bem como por orientar os frequenta-
dores acerca dos riscos de contaminação, sendo vedado o acesso de pessoas do grupo de
risco para o novo coronavírus (COVID-19).

§3º Fica autorizada, na vigência do toque de recolher, a realização de ativi-
dades de natureza religiosa de forma virtual, sem a presença de público, ficando a equipe
responsável para a preparação da celebração ressalvada do disposto no §1ª deste artigo.

Da proibição de venda de bebidas alcóolicas

Art. 12. Fica suspensa a venda para consumo no local de bebidas alcóolicas,
em qualquer estabelecimento comercial, incluindo hotéis e pousadas, bem como seu con-
sumo em locais de acesso ao público, como conveniências, bares, restaurantes e simi-
lares, independentemente do horário, durante o período de vigência deste Decreto.

Do Transporte Público Intermunicipal
Art. 13. Fica mantida a proibição de transportar passageiros em pé no âmbito

do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Rio
Grande do Norte (STIP/RN), sem prejuízo do disposto no Decreto Estadual nº 29.927, de
14 de agosto de 2020, bem como, no que couber, as medidas previstas na Portaria nº
017/2020 - GAC/SESAP/SEDED, de 31 de julho de 2020.

Parágrafo único. O condutor proibirá o acesso de passageiros sem utilização de
máscara de proteção facial, devendo, em caso de recusa, acionar a autoridade policial
para adoção das medidas cabíveis.

Das atividades de ensino 

Art. 14. Em razão da essencialidade das atividades educacionais, poderão fun-
cionar em sistema híbrido (presencial e remotamente) as escolas e instituições de ensino
até o 5º ano do fundamental I, da rede privada de ensino, conforme a escolha dos gestores
educacionais e dos pais ou responsáveis legais, desde que atendidas as regras estabeleci-
das nos protocolos sanitários vigentes.

§ 1º Permanecem suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e
modalidades educacionais não contemplados no caput, das unidades das redes pública e

privada de ensino, incluindo instituições de ensino superior, técnico e especializante,
devendo, quando possível, manter o ensino remoto.

§ 2º Não se sujeita à previsão do §1º as atividades de educação em que o ensi-
no remoto seja inviável, exclusivamente, para treinamento de profissionais de saúde, bem
como aulas práticas e laboratoriais para concluintes do ensino superior.

§3º A natureza de essencialidade da atividade educacional não afasta a incidên-
cia sobre esse setor de normas restritivas com vistas a coibir a disseminação do novo
coronavírus.

Art. 15. Os diretores e responsáveis legais das instituições de ensino, cujo fun-
cionamento presencial ou híbrido esteja permitido, deverão observar, sem prejuízo das
medidas constantes nos artigos 7º e 8º deste Decreto, todas as normas atinentes à medic-
ina e segurança do trabalho, considerando o dever constitucional de manutenção de um
ambiente laboral sadio para colaboradores, docentes e discentes, sob pena de responsabi-
lização civil.

CAPÍTULO V
DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS MUNICÍPIOS

Art. 16. Para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, os municípios dev-
erão se pautar, além dos deveres constitucionais, pelas seguintes diretrizes:

I - predominância dos interesses da coletividade na prevenção de contágio e
enfrentamento da pandemia;

II - fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias;
II - implantação coordenada, simultânea e regionalizada das medidas de

restrição;
III - esclarecimento à população da situação pandêmica;
IV - publicidade e transparência na realização das despesas públicas e nas

medidas adotadas;

Das recomendações aos Municípios

Art. 17. Como medida de contingência à disseminação do novo coronavírus e
visando reduzir aglomerações, recomenda-se aos municípios a adoção das seguintes
medidas:

I - proibir, nos finais de semana e feriados, o acessos às praias, lagoas,
cachoeiras, balneários, clubes, rios e similares, bem como piscinas, inclusive aquelas em
locais de uso coletivo;

II - nos serviços em que permitido o funcionamento, definir horários prior-
itários para pessoas idosas e em grupo de risco, especialmente nos serviços bancários e
nos estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios;

III - realizar a definição de horários de funcionamento diferenciados para cada
setor de atividade econômica, restringindo o quantitativo de pessoas por grupo familiar
em estabelecimentos comerciais;

IV - proibir o transporte de passageiros em pé nos transportes públicos munic-
ipais;

V - disciplinar o funcionamento do transporte coletivo urbano, de modo a evi-
tar aglomerações e demanda concentrada em determinados horários, conforme protoco-
los sanitários do setor.

VI - proibir o acesso de passageiros sem utilização de máscara de proteção
facial em transportes públicos ou privados de passageiros;

VII - determinar aos condutores de veículos de transporte de passageiros a
proibição de acesso sem o uso de máscaras de proteção facial.

VIII - realizar campanhas de divulgação e esclarecimento da atual situação
pandêmica, inclusive da superlotação da rede hospitalar, bem como da necessidade de
adoção de medidas sanitárias, utilização de máscaras de proteção facial, distanciamento
social, dentro outros, com uso de linguagem simples e de fácil entendimento e utilização
de meios de comunicação de fácil acesso à população, como carros de som, veiculação
em redes sociais, dentre outros.

IX - reorganizar as feiras livres e similares, de modo a assegurar o distancia-
mento social, evitando-se aglomeração de pessoas e contatos proximais, mantendo as
condições de higiene dos respectivos ambientes, observadas as recomendações da autori-
dade sanitária e o disposto no Decreto Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020, e as
alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 29.600, de 08 de abril de 2020;

X - articular a implantação coordenada das medidas de restrição, no âmbito de
suas Regionais de Saúde (URSAP), para garantir sua aplicação de forma simultânea,
visando o planejamento e a constante avaliação do cenário epidemiológico.

Do dever de fiscalização pelo município

Art. 18. Os municípios deverão fiscalizar o cumprimento das medidas san-
itárias de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus estabelecidas por este Decreto,
coibindo aglomerações, seja em espaços públicos ou privados, abertos ou fechados.
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Parágrafo único. O Estado do Rio Grande do Norte poderá disponibilizar suas
forças de segurança aos municípios, por meio das operações do Programa Pacto Pela Vida.

CAPÍTULO VIII
DAS SANÇÕES AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS

Art. 19. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento dos
protocolos sanitários e das medidas estabelecidas neste Decreto, sob pena de multa, inter-
dição e demais sanções administrativas e penais, nos termos previstos em lei.

§ 1º A inobservância dos protocolos e das medidas de segurança recomendadas
pelas autoridades sanitárias previstas neste Decreto, sujeita o infrator, cumulativamente:

I - às multas previstas nos artigos 15 e seguintes do Decreto Estadual nº
29.742, de 04 de junho de 2020;

II - às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977;

III - ao enquadramento nas infrações e penalidades constantes dos art. 268 e
330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - à suspensão do alvará de funcionamento, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19;

V - à interdição total ou parcial do evento, instituição, estabelecimento ou
atividade pelos órgãos de fiscalização declinados neste Decreto.

§ 2º As multas aplicadas pelos municípios no cumprimento do seu dever de fis-
calização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Municipal de Saúde, obser-
vadas as normas de cada ente.

§3º As multas aplicadas pelo Estado no cumprimento do seu dever de fiscal-
ização das medidas sanitárias serão recolhidas ao Fundo Estadual de Saúde.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) editará os atos com-
plementares ao presente Decreto, devendo consultar e coordenar a edição de tais atos de
forma conjunta com as demais pastas de governo que eventualmente sejam atingidas
pelas matérias.

Parágrafo único. Continuam válidos os atos complementares aos Decretos
Estaduais nº 30.419, de 17 de março de 2021, 30.388, de 05 de março de 2021, e nº
30.383, de 26 de fevereiro de 2021, bem como todos os protocolos específicos já edita-
dos por meio de portarias conjuntas.

Art. 21. As medidas dispostas neste decreto não impedem a adoção de medi-
das mais rígidas e restritivas pelos municípios do Rio Grande do Norte.

Art. 22. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 16 de abril de 2021,
excetuando-se o determinado no art. 10, cuja vigência terá prazo indeterminado.

Art. 23. O Decreto Estadual nº 30.419, de 17 de março de 2021, passa a vigo-
rar com a seguinte redação:

"Art. 14. O disposto neste Decreto terá vigência até o dia 04 de abril de 2021" (NR).

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de 05 de abril de 2021, excetuan-
do-se os artigos 2º e 23, os quais entram em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 1º de abril de 2021, 200º
da Independência e 133º da República.

FÁTIMA BEZERRA
Cipriano Maia de Vasconcelos

ANEXO ÚNICO
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ATIVIDADES COM ATENDIMENTO PRESENCIAL REGRAS DE FUNCIONAMENTO 
Centros comerciais, shopping center, galerias e 
estabelecimentos congêneres 

• Portaria Conjunta nº 002, de 19 de 
março de 2021; 

• Portaria Conjunta nº 014, de 20 de 
julho de 2020; 

• Portaria Conjunta nº 018, de 04 de 
agosto de 2020; 

• Horário de funcionamento: 10h às 20h; 
• Capacidade 50% limitada ou 1 pessoa 

para cada 5m², o que for menor; 
• Adoção dos protocolos geral e setorial 

específico. 

 

Lojas e Serviços em geral • Portaria Conjunta nº 002, de 19 de 
março de 2021; 

• Portaria Conjunta nº 010, de 13 de 
julho de 2020; 

• Horário de funcionamento: 08h30 às 
16h30; 

• Capacidade 50% limitada ou 1 pessoa 
para cada 5m², o que for menor; 

• Adoção dos protocolos geral e setorial 
específico. 

Food parks, restaurantes, bares, lojas de conveniência e 
similares 

• Portaria Conjunta nº 002, de 19 de 
março de 2021; 

• Portaria Conjunta nº 011, de 13 de 
julho de 2020; 

• Portaria Conjunta nº 015, de 27 de 
julho de 2020; 

• Horário de funcionamento: 11h às 20h; 
• Capacidade 50% limitada ou 1 pessoa 

para cada 5m², o que for menor; 
• Adoção dos protocolos geral e setorial 

específico; 
• Consumo e atendimento apenas paras 

clientes sentados, exceto lojas de 
conveniência; 

• Proibição de consumo de bebidas 
alcóolicas. 

Salões de beleza, barbearias e afins • Portaria Conjunta nº 002, de 19 de 
março de 2021; 

• Portaria Conjunta nº 010, de 13 de 
julho de 2020; 

• Capacidade 50% limitada ou 1 pessoa 
para cada 5m², o que for menor; 

• Adoção dos protocolos geral e setorial 
específico. 

Academias de ginástica, box de crossfit, estúdios de 
pilates e afins. 
 

• Portaria Conjunta nº 002, de 19 de 
março de 2021; 

• Portaria Conjunta nº 012, de 13 de 
julho de 2020; 

• Portaria Conjunta nº 018, de 04 de 
agosto de 2020; 

• Horário de funcionamento: 06h às 20h; 
• Capacidade 50% limitada ou 1 pessoa 

para cada 6,25m², o que for menor; 
• Adoção dos protocolos geral e setorial 

específico. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O Comitê de Educação para Gestão das Ações de Combate à Pandemia 

da COVID-19 apresenta o presente Documento Potiguar com Diretrizes para 

Retomada das Atividades Escolares, com o objetivo de subsidiar a elaboração 

de protocolos com orientações normativo-pedagógicas e de biossegurança em 

todos os Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN. 

Espera-se, assim, contribuir para que profissionais da educação que 

atuam nas Secretarias de Educação do Estado e Municípios, Conselhos de 

Educação, Diretorias Regionais, Escolas, como gestores, professores, 

coordenadores, técnicos administrativos, ou ainda, como estudantes, 

familiares, sindicatos, associações e sociedade em geral, possam interagir em 

um processo de participação democrática e de diálogo na construção dos 

protocolos, definindo as condições sanitárias e pedagógicas, necessárias e 

seguras, para o retorno às atividades nas escolas.  

Colocado para consulta pública, o presente texto tem o referendo de 180 

pessoas que contribuíram na forma individual e 04 Instituições do Comitê, com 

colaborações coletivas, no período de 17 a 24 de agosto de 2020. Foram 

apresentadas propostas de modificações, supressões, reflexões e acréscimos, 

encaminhados por profissionais da educação, servidores técnicos, estudantes, 

famílias, demais profissionais e membros do próprio Comitê, profissionais da 

saúde e da sociedade em geral.  

Este documento, além da Introdução, propõe sistema de Governança e 

Gestão das Ações de Planejamento para retomada, em todas as Redes de 

Ensino e Unidades Escolares, bem como as normas educacionais que 

fundamentam a educação nacional e asseguram os princípios de qualidade e 

equidade. Está organizado, ainda, em duas partes inter-relacionadas, contendo 

eixos e diretrizes com propostas para as duas dimensões: 1) Normativo-

pedagógica; 2) Biossegurança. Finalizando, o documento apresenta 

orientações quanto à comunicação popular e comunitária, alertando para a 

ampla participação e o diálogo intersetorial e social.  
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DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 11 

1. INTRODUÇÃO 
 

A educação constitui processo complexo de interações e partilhas, em 

que sujeitos sociais e históricos se desenvolvem e crescem, contribuindo, ao 

mesmo tempo, para o avanço do processo civilizatório e de humanização no 

planeta. A educação escolar, igualmente, constrói, de forma sistemática, 

intencional e organizada, estratégias e situações de ensino-aprendizagem, 

normalmente coletivas e interativas, para que crianças, jovens, adultos e 

pessoas idosas se apropriem de saberes da ciência, da cultura e se 

desenvolvam em todas suas dimensões sociais, políticas, éticas, físicas, 

linguísticas, cognitivas, emocionais, corporal, sempre em relações 

interpessoais.  

No planejamento deste processo de retomada das atividades 

presenciais, torna-se imprescindível assegurar o direito à vida, como rege a 

nossa Carta Magna, Artigo 5ª da Constituição Federal de 1988, “[...] Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...].” O Direito à 

educação constitui um dos direitos sociais que objetiva garantir aos indivíduos 

o exercício e usufruto de direitos fundamentais em condições equânimes, tendo 

como princípio a igualdade entre as pessoas.   

No Brasil, esse direito está reconhecido, também, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), de 1990; na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de1996; e no 

Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024, Lei nº 13.005, de 24 de junho 

de 2014. Juntos, estes mecanismos se propõem a assegurar o acesso à escola 

pública a todos os brasileiros e estrangeiros, residentes no Brasil, com a 

premissa de garantir a toda criança, jovem ou adulto o acesso à educação.  

Com vistas à inclusão dos estudantes com necessidades educacionais, 

regularmente matriculados nas Redes de Ensino do Rio Grande do Norte, 

recomenda-se a observação às prerrogativas da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 
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6.949, de 25 de agosto de 2009, e da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, 

que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.  

De acordo com essa Lei, no art 8º, “é dever do Estado, da sociedade e 

da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, e [...] à educação...”, entre outros 

decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo, das leis e de outras normas 

que garantam o bem-estar pessoal, social e econômico. 

Em virtude da pandemia do Coronavírus (SARS/CoV/2) ou, como 

conhecida a doença por COVID-19, a sociedade brasileira tem buscado 

readequar-se ao novo contexto, inserindo-se a essa realidade que 

desencadeou incertezas, inseguranças e o isolamento físico para prevenir o 

contágio e a disseminação do vírus em larga escala.  

A ampla disseminação do contágio pela COVID-19 e as medidas 

sanitárias necessárias para sua contenção, como o isolamento social, a 

higienização e o uso de máscaras, adotadas em caráter emergencial e 

transitório, para o enfrentamento da pandemia, impôs a necessidade de 

suspensão das atividades presenciais nas escolas e mudanças nas práticas 

educacionais em todo o país, contrastando historicamente de como se 

desenvolvia a Educação, acompanhando a tendência mundial e as orientações 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). No Rio Grande do Norte, a soma 

das matrículas, em todas as Redes Públicas e Privadas, aproxima-se de um 

milhão de pessoas em circulação, correspondendo a quase um terço da 

população potiguar. Por ser uma atividade que ocorre, normalmente, com 

aglomeração de pessoas, em dinâmicas coletivas que favorecem vínculos e 

contatos permanentes, a recomendação das autoridades sanitárias foi a 

suspensão das atividades presenciais nas Escolas Públicas e Privadas, desde 

18 de março de 2020. 

Esses fatos propiciaram o aprofundamento das desigualdades sociais e 

econômicas e, igualmente, uma profunda crise educacional se institui de 

maneira declarada, evidenciando para educadores, gestores, profissionais, 

estudantes, famílias e sociedade em geral, a gravidade da situação das 

escolas, em 2020, e as inúmeras incertezas e desafios que se impõem para 
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garantir o direito à educação de qualidade. Para enfrentar esse cenário, são 

requeridas ações de organização, diálogo, flexibilização, colaboração, 

corresponsabilidade e compromisso com a função socioeducativa que têm os 

órgãos e instituições, com vistas à mitigação dos muitos prejuízos gerados, 

com efetivação de medidas conjuntas entre diversos órgãos, assim como a 

colaboração entre os entes federados.  

Nesse sentido, os órgãos e as entidades educacionais que constituem o 

Comitê da Educação reuniram esforços para definir as diretrizes que orientem 

o planejamento dos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino, com vistas a 

garantir segurança e proteção aos estudantes e profissionais no retorno às 

atividades presenciais nas instituições educacionais. Desta feita, auxiliará a 

comunidade escolar a sistematizar conhecimentos científico e organizacional, 

necessários e pertinentes, no que se refere aos cuidados físicos, emocionais, 

individuais, sociais e relacionais durante e pós-pandemia.  

A dinâmica de trabalho utilizada pelo Comitê pautou-se no diálogo e na 

elaboração compartilhada, em regime de colaboração permanente entre órgãos 

e entidades públicas e privadas, municipais, estaduais e federais, 

desenvolvidos em diversos momentos de discussões em reuniões mediadas 

pelas proposições advindas dos três grupos de trabalho: biossegurança, 

normativo e pedagógico. Este Documento foi analisado, também, pelo Comitê 

de Especialistas da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), que o 

avaliou como adequado para orientar o retorno às atividades escolares, por 

meio da Recomendação n° 17/2020, de 09 de setembro de 2020, constituindo 

uma referência para as Redes de Ensino e Unidades Escolares do RN.  
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2. GOVERNANÇA E GESTÃO COLABORATIVA NAS AÇÕES 

DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

 

Para garantir a ampla participação dos segmentos educacionais e 

escolares na elaboração de orientações e práticas a serem adotadas, o Comitê 

propõe estratégias de Governança e Gestão Colaborativas das ações nas 

quatro fases para o processo de planejamento institucional, execução e 

acompanhamento da retomada. Propõe, ainda, procedimentos de organização 

e de controle para, quando da reabertura das escolas, garantir que as Redes e 

Unidades de Ensino cumpram as recomendações e estejam dotadas dos 

protocolos e dos materiais para o funcionamento seguro e de proteção à vida.    

A governança das ações de planejamento institucional, seja nas Redes 

Públicas ou Privadas, deve pautar-se na gestão colaborativa e participativa, 

reunindo diversos sujeitos, instituições e representações sociais, expressando 

o esforço, para que as diretrizes e protocolos expressem o diálogo permanente, 

de construção democrática e intersetorial. 

Em breve histórico, destaca-se que, em março do corrente ano, uma 

equipe de educadores e gestores públicos criou um grupo de discussões, a 

partir da necessidade de mobilização e tomada de decisão de órgãos e 

entidades em torno da emergência da pandemia, que dirimiu acerca da 

suspensão das atividades presenciais nas escolas. Esse grupo subsidiou as 

decisões iniciais do Comitê Científico e do Governo do Estado, por ocasião dos 

diversos decretos que renovaram os períodos de suspensão de atividades. 

Gradativamente, a composição desse Grupo foi sendo ampliada, atendendo às 

preocupações e ao engajamento das instituições educacionais, relativas ao 

retorno das atividades presenciais nas escolas, com segurança e proteção à 

vida dos profissionais da educação, os estudantes e de suas famílias, 

culminando no lançamento do Comitê da Educação para Gestão das Ações de 

Combate à COVID-19.  

Instituído pelo Governo de Estado, o Comitê de Educação, por meio do 

Decreto n° 29.973, de 09 de setembro de 2010, o Comitê de Educação para 

Gestão das Ações de combate a Pandemia da COVID 1,  coordenado pela 
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Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC-

RN), composto por representações de 16 órgãos e instituições, vinculados aos 

Sistemas Estadual e Municipais, Fórum Estadual de Educação, movimentos 

sindicais público e privado, movimento estudantil, Universidades Públicas e 

Assembleia Legislativa. Constituído por três Grupos de Trabalho (GT): GT 

Biossegurança, GT Normativo e GT Pedagógico, e um plenário que 

empreenderam debates e estudos sobre documentos e diretrizes nacionais, 

internacionais e locais para dar consistência e organicidade ao texto ora 

apresentado.  

Esse Comitê tem como objetivo construir as diretrizes para orientar os 

Sistemas Estadual e Municipal de Ensino do RN na elaboração de protocolos e 

normas para o enfrentamento da crise sanitária provocada pelo Coronavírus, 

com desdobramentos e tomadas de decisões alusivas à educação, incluindo a 

retomada das atividades presenciais nos Setores Administrativos e Unidades 

Escolares do RN, de acordo com as determinações da OMS e dos Comitês 

Governamental e de Especialistas da SESAP-RN, que orientam o Governo do 

Estado.  

A Governança desse processo requer a formação, também, de 

instâncias locais, que acompanhem e traduzam as necessidades e 

preocupações em cada Sistema de Ensino, Redes e Unidade Escolar, em cada 

território. Recomenda-se, assim, que cada Secretaria de Educação Estadual e 

Municipal constitua um Comitê Setorial, com representatividade de gestores, 

profissionais da educação, de pais-mães-responsáveis, das entidades 

estudantis, de profissionais da saúde e da assistência social, dos órgãos de 

proteção aos estudantes e de outras instituições públicas ou privadas. Esse 

Comitê terá como objetivo construir os protocolos sanitários e pedagógicos, 

definidos em um Plano de Retomada Gradual às atividades da Rede, partindo 

das diretrizes contidas neste documento, acompanhando o seu 

desenvolvimento e monitorando o controle. O Plano de Retomada deve orientar 

as Redes de Ensino na adaptação das diretrizes as suas realidades, 

observando a capacidade de pessoal, física e operacional. O Comitê Setorial, 

caso seja da iniciativa pública, será nomeado mediante Portaria do titular da 

Pasta. Assim, sendo o Comitê ligado à iniciativa pública, será o responsável 
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por orientar e/ou recomendar, quando houver necessidade de tomada de novas 

decisões a serem adotadas.  

 Como desdobramento na Rede Estadual, cada Regional de Ensino 

(DIREC), juntamente com as Regionais de Alimentação Escolar (DRAE) 

constituirá uma Comissão Regional para acompanhar a elaboração do Plano 

de Retomada nas escolas sob sua circunscrição, orientando e assessorando 

cada Unidade na construção dos protocolos e ações de retomada das 

atividades pós-isolamento social.  

Cada Unidade de Ensino Estadual ou Municipal, por sua vez, constituirá 

uma Comissão Escolar, podendo ser o próprio Conselho Escolar, para 

conduzir o processo de elaboração, execução e monitoramento do Plano de 

Retomada das atividades escolares, que se desdobra em ações pedagógicas e 

administrativas relacionadas às dimensões Normativas, Pedagógicas e de 

Biossegurança deste documento. Ainda, compete a esta Comissão apresentar 

o Plano para a comunidade escolar, tornando públicas as orientações em 

locais de fácil acesso e circulação, e por meio digital.  

Na iniciativa privada, a Comissão da Educação das Unidades Escolares 

deverá estar ligada diretamente à gestão central da unidade de ensino, com 

participação da comunidade escolar e representatividade de estudantes e 

familiares.  

 A Comissão Escolar, em cada Unidade Pública ou Privada, ficará com a 

incumbência também de construir estratégias para que servidores, funcionários 

e estudantes conheçam os riscos da doença e exercitem constantemente os 

procedimentos a serem adotados por cada Unidade de Ensino para proteção 

coletiva e de cada sujeito individual. Esta Comissão também poderá ser 

constituída institucionalmente pela Direção da Escola, com ampla participação 

da Comunidade Escolar e de organizações sociais.  
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Figura 1 - Organização da Governança e Gestão Colaborativa das Ações de 

Retomada  

 

 

 

Essas instâncias de Governança são espaços de debate democrático e 

de gestão colaborativa, devendo coordenar o planejamento pedagógico das 

Redes Públicas e Privadas do Sistema Estadual de Ensino do RN. Esse 

planejamento requer antecedência nas ações com os profissionais da 

educação e funcionários técnicos, nas aquisições de materiais e na preparação 

da estrutura física e organizacional das Unidades Escolares e dos Setores 

Administrativos sob a responsabilidade de cada Rede Pública ou Privada, 

seguindo as quatro fases estruturantes e inter-relacionadas, a seguir:  
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Figura 2 - Fases para planejamento, execução e acompanhamento do Plano de Retomada das atividades nas Redes 

de Ensino e Unidades Escolares do RN  

FASES PROVIDÊNCIAS PERÍODO 

F
A

S
E

 1
 

a)  Constituição de Comitês e Comissões para elaboração de Plano de Retomada 
Gradual, com protocolos de segurança sanitária e estrutural e o Plano de Trabalho 
Pedagógico, com orientações normativo/pedagógicas para cada rede de ensino e 
unidades escolares, considerando suas características, diagnósticos e ofertas de 
ensino, entre outros aspectos. Consulta junto às famílias para a construção coletiva do 
processo do retorno. 

Até 30 dias após a 
publicação das 

Diretrizes 

b) Construção de diagnóstico da rede ou unidade de ensino, que considere: as condições 
de pessoal, com levantamento de profissionais e estudantes em grupos de risco, 
comorbidades, casos da COVID-19 na família; condições de trabalho e renda, de 
acessibilidade aos meios digitais para atividades remotas; infraestrutura físicas, 
capacidades e adequações operacionais da rede ou unidade escolar para retorno das 
atividades presenciais; processos de aquisições de materiais e equipamentos; 
adequações e readaptação da estrutura física e de transporte; outras informações. 

c) Elaboração de ações de acolhimento das equipes profissionais, e grupos de estudantes 
das diversas etapas e modalidades de ensino, com previsão de inserção gradual dos 
estudantes e de organização do trabalho pedagógico na rede e unidade escolar, de 
acordo com os Planos de Retomada e Pedagógico. 

d) Constituir um sistema permanente de organização, monitoramento e acompanhamento 
das informações coletadas no diagnóstico previsto na letra b), por escola (inclusive 
tipologia por tamanho e capacidade de oferta), segundo seu vínculo à rede, localização 
(urbana ou rural), e território, para manejo pelos comitês e comissões que compõem a 
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organização da Governança e Gestão Colaborativa das Ações de Retomada 

F
A

S
E

 2
 a) Retorno gradual dos servidores, com a organização de estratégias de formação e de 

capacitação de profissionais da educação e de funcionários terceirizados sobre as 
novas rotinas relacionais, pedagógicas, administrativas, alimentares, entre outras. Em até 10 dias após 

a publicação dos 
Planos de Retomada 
e protocolos da Fase 

1 

b) Desenvolvimento das ações de acolhimento socioemocional com as equipes 
profissionais docentes, técnico-administrativas e funcionários terceirizados, bolsistas e 
colaboradores, com previsão de atividades no teletrabalho para aqueles que fazem 
parte dos grupos de risco e apresentam comorbidades. 

F
A

S
E

 3
 

a) Retorno gradual dos estudantes, com medidas de acolhimento, de cuidado e de 
atendimento aos diversos grupos e turmas, incluído a orientação e a assistência às 
famílias, preparando a unidade escolar para lidar com as infecções e os procedimentos 
de proteção, buscando parcerias com os equipamentos públicos do território. 

Primeira semana 
após autorização do 
Governo do Estado 

b) Organização de espaços de discussões com os estudantes sobre o processo ensino-
aprendizagem no formato híbrido, com proposições sobre atividades presenciais e não 
presenciais e suas dificuldades e possibilidades de acompanhamento do Plano de 
Trabalho Pedagógico. 

Primeira semana 
após autorização do 
Governo do Estado 

c) Desenvolvimento de estratégias de revisão e de avaliação diagnóstica das 
aprendizagens desenvolvidas no período de suspensão das atividades, de acordo com 
o planejamento da escola para 2020, como orientação para o planejamento das 
atividades pedagógicas. 

Segunda semana de 
reinício das 

atividades presenciais 
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F
A

S
E

 4
 

a) Planejamento continuado das atividades pedagógicas com autonomia, diálogo 
democrático e coletivo, com a participação dos  pais/mães/responsáveis,  partindo dos 
resultados qualitativos da avaliação diagnóstica com os estudantes, no contexto dos 
níveis e etapas de ensino, para definição da retomada do ensino-aprendizagem, 
estabelecendo as aprendizagens essenciais que orientarão o currículo, com 
sistemáticas de acompanhamento e avaliação continuadas, promovendo situações de 
reforço e revisão dos objetos de conhecimentos e habilidades ainda não internalizados 
pelos estudantes. 

De acordo com 
cronograma de 

acompanhamento da 
Secretaria 

Estadual/Diretoria 
Regional/Secretarias 
Municipais/Escolas 

b) Construção de estratégias para identificação, acompanhamento e reinserção de 
crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas que não retornaram à escola, com 
atenção especial ao abandono escolar e ao insucesso das aprendizagens que geram os 
altos índices de reprovação dos estudantes, especialmente em decorrência do tempo 
sem atividades escolares presenciais e da situação de vulnerabilidade social da 
população.  

 

Assim, para o planejamento, execução e acompanhamento dessas quatro fases, devem ser observadas as normas nacionais 

vigentes para a educação, retomadas a seguir, bem como todas as dimensões, eixos e diretrizes propostos neste Documento 

Potiguar. 
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2.1 Fundamentos e princípios orientadores: normas educacionais 

vigentes  

 

Com o objetivo de orientar o trabalho das Secretarias de Educação, 

Unidades Escolares, gestores e demais profissionais, estudantes e suas 

famílias, são apresentadas normas educacionais para fundamentar a 

elaboração dos protocolos que integrarão o Plano de Retomada das 

Atividades Escolares presente neste documento, incluindo recomendações 

de cunho organizacional e pedagógico que devem ser desenvolvidas pelas 

escolas e sistemas de ensino do território potiguar.  

As normativas ressaltam a importância da elaboração de planos capazes 

de oferecer respostas educativas coerentes e efetivas para assegurar o direito 

de todas as pessoas à educação, considerando os limites impostos pela atual 

crise às condições de funcionamento das escolas no Rio Grande do Norte. 

Para dar um direcionamento unificado às alternativas surgidas, muitos 

documentos normativos foram elaborados pelo Conselho Nacional de 

Educação e pelos Conselhos Estaduais e Municipais. No plano administrativo, 

documentos com instruções gerenciais e pedagógicas foram elaborados pelo 

Ministério da Educação, pelas Secretarias Estaduais de Educação e por órgãos 

de representação de colegiados, associações e fóruns de gestores, como a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a União 

Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e o Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação (CONSED). Também o Ministério 

Público, em nome da sociedade civil, apresentou sua palavra orientadora. 

Assim, todos estes organismos se pronunciaram sobre a situação educacional 

desencadeada pela pandemia da COVID-19 no Brasil.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE), inicialmente através do 

Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28 de abril de 2020, e posteriormente o 

Parecer nº 9/2020, 08 de junho de 2020, tratou da Reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 

da Pandemia da COVID-19, e mais recentemente, em 07 de julho de 2020, no 

Parecer nº 11/2020, estabeleceu Orientações Educacionais para a Realização 
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de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto 

da Pandemia. Estas são instruções para subsidiar o planejamento do retorno 

às aulas.  

O Conselho Estadual de Educação, em 19 de março de 2020, logo após 

a publicação do Decreto Estadual nº 29.512, de 13 de março de 2020, que 

tratava “de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 

coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Executivo Estadual”, 

suspendendo vários serviços presenciais, publica a Nota de Orientação 

Normativa e de Procedimentos e, em 05 de abril de 2020, um documento 

mais robusto e detalhado, a Instrução Normativa nº 01/2020/CEE/SEEC-RN, 

que: “Dispõe sobre regime excepcional e transitório, de atividades escolares 

não presenciais nas instituições de ensino integrantes do Sistema Estadual de 

Educação do Rio Grande do Norte, atendendo às decisões de isolamento 

social definidas pelo Governo do Estado, com o fim de evitar e combater o 

avanço da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19)”. Na sequência, 

aprova a Instrução Normativa nº 02/2020 que dá nova redação ao parágrafo 

terceiro, do artigo terceiro da Instrução Normativa nº 01/2020. O CEE-RN 

elabora, ainda, o Parecer n° 062/CEE-RN, que trata do desenvolvimento de 

atividades não presenciais com mediação de tecnologias de comunicação e 

informação, com crianças com 6 (seis) e 7 (sete) anos que estão em turmas de 

1° e 2° anos do Ensino Fundamental, homologado pela Portaria SEI/SEEC n° 

378, de 31 de julho de 2020. 

O Ministério Público do RN, por intermédio dos Promotores de Justiça de 

Defesa do Consumidor da Comarca de Natal, em 14 de abril de 2020, traz a 

público o documento intitulado Recomendação, alinhando uma série de 

orientações ao Sistema Estadual de Ensino.  

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, igualmente, publicou 

durante esse período um conjunto de normativas por meio de Decretos e 

Portarias importantes a serem considerados como fundamentos das decisões, 

tais como: o Decreto Estadual nº 29.524, de 17 de março de 2020; Decreto 

Estadual nº 29.583, de 1º de abril de 2020; o Decreto Estadual nº 29.634, de 

23 de abril de 2020; e o Decreto Estadual nº 29.794, de 30 de junho de 2020, 

que prorroga o prazo de suspensão das atividades presenciais nas Escolas do 
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Sistema Estadual de Ensino, até 14 de agosto de 2020. Publicou, ainda, a 

Portaria Conjunta n° 03/2020 – SESAP/SEAD, de 07 de agosto de 2020, que 

estabelece os protocolos e o cronograma de retomada da jornada de trabalho 

presencial do Poder Executivo Estadual e o Plano de Retomada dos Servidores 

Estaduais. 

Com base nos documentos normativos publicados, a SEEC, como órgão 

gestor da educação no Estado do Rio Grande do Norte, emite em 04 de maio 

de 2020, a Portaria nº 184/2020 SEEC-RN, a qual “Dispõe sobre as Normas 

para reorganização do planejamento curricular do ano de 2020, com a 

finalidade de orientar os Planos de Atividades e a inclusão de atividades não 

presenciais na Rede Pública de Ensino do Rio Grande do Norte, em regime 

excepcional e transitório, durante o período de isolamento social motivado pela 

pandemia da COVID-19”. As determinações da Portaria são transpostas, em 30 

de maio, para um documento de trabalho intitulado Normas para 

Reorganização do Planejamento Curricular, dirigido aos gestores escolares. 

E, em 22 de julho de 2020, a Portaria SEI SEEC nº 368/2020 que, tratando da 

mesma matéria, consolidou as orientações das Instruções Normativas do CEE-

RN, revogando a Portaria nº 184/2020. 

A União Nacional dos Conselhos Municipais e Educação (UNCME), em 

junho de 2020, lançou, com patrocínio da UNICEF, o Guia Educação em 

tempos de pandemia: direitos, normatização e controle social, documento 

que reúne os principais pontos de ancoragem do trabalho dos Conselhos: 

leis e normas. E orienta os Conselhos Municipais de Educação (CMEs) em 

todo o Brasil sobre como ajudar a garantir o direito à educação de crianças, 

jovens, adultos e pessoas idosas, durante o período da pandemia da COVID-

19 e na pós-pandemia. 

A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Norte 

(UNDIME-RN), como parte das ações de enfrentamento dos efeitos da COVID-

19 sobre o Sistema de Educação, organizou o Guia Prático para Gestores 

Educacionais: Estratégias de Aprendizagem Remota para Secretarias de 

Educação do RN em Tempos de Pandemia.  A UNICEF, em articulação com 

o Banco Mundial, por sua vez, em abril de 2020, fez circular o documento 

Marco de Ações e Recomendações para a reabertura de escolas.  
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Os documentos supracitados fazem parte do conjunto de normas e 

diretrizes educacionais que auxiliarão as Redes e Unidades de Ensino no 

processo de reorganização e readequação das atividades escolares nos 

sistemas de ensino do território potiguar, podendo ser acrescidos com outros 

documentos elaborados pelos municípios e outras instituições, em cada Plano 

de Retomada das Atividades. 
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3. DIMENSÃO NORMATIVO-PEDAGÓGICA  
 

A dimensão normativo-pedagógica apresenta diretrizes para orientar a 

organização do trabalho didático, pedagógico e curricular nas escolas públicas 

e privadas dos Sistemas Estadual e Municipal de Ensino do RN, visando à 

retomada das atividades, no momento apropriado, considerando as quatro 

fases que orientam o planejamento e acompanhamento das ações nas 

Unidades Escolares e Setores Administrativos. Essa dimensão prevê ações 

estruturadas em dois eixos de diretrizes, definidos como: a) Organização do 

Trabalho Pedagógico; b) Formação e Trabalho Pedagógico, sob a 

responsabilidade de cada Rede Pública ou Privada de Ensino. 

 

3.1. Organização do Trabalho Pedagógico 

 

Essas diretrizes preveem ações relativas à Organização do Trabalho 

Pedagógico, envolvendo a reorganização curricular, o planejamento, a 

avaliação da aprendizagem e a sistemática de acompanhamento do processo 

pedagógico para as etapas e modalidades da Educação Básica. Entende-se, 

portanto, que precisam dialogar com as orientações de biossegurança, as 

quais tratam da aquisição de materiais e preparação da estrutura física e 

organizacional das Unidades Escolares e dos Setores Administrativos para seu 

funcionamento. 

 

3.1.1. Diretrizes para reorganização curricular nas Unidades Escolares 

Para retomar as atividades escolares presenciais, as escolas precisam 

refletir sobre a realidade e os desafios que o contexto pós-pandemia impõe e 

elaborar um Plano de Trabalho Pedagógico, como parte integrante do Plano 

de Retomada das Atividades, que vise garantir o direito à aprendizagem a 

todos os estudantes, buscando estratégias para mitigar os prejuízos e as 

desigualdades aprofundadas no período de atividades não presenciais, 

decorrentes das desigualdades socioeconômicas e culturais das famílias 

potiguares, em especial, as assimetrias estabelecidas entre os estudantes nas 
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diversas Redes Públicas e Privadas. Nesse sentido, quanto à reorganização do 

currículo escolar, as escolas devem: 

• Considerar o currículo escolar como conjunto integrado e articulado de 

vivências e experiências regidas por princípios e práticas, que 

possibilitam mobilizar e ampliar os saberes dos estudantes em torno dos 

objetos de conhecimento, considerados relevantes no período de 

suspensão das atividades para o desenvolvimento de habilidades e 

competências novas, sem perder de vista o Projeto Político-Pedagógico 

da Unidade Escolar.   

• Analisar, na reorganização curricular, além dos saberes sociais e 

culturais historicamente elaborados, as experiências e vivências 

culturais e de trabalho, as relações interpessoais, de gênero, étnico-

raciais e as condições de saúde dos estudantes para elaboração de um 

Plano de Trabalho Pedagógico: a) dinâmico, com projetos pedagógicos 

que combinem aulas presenciais e aulas não presenciais, que considere 

os prejuízos de aprendizagem decorrentes do isolamento físico imposto 

pela pandemia da COVID-19; b) articulado, que utilize metodologias 

interativas, ativas e projetos interdisciplinares, de modo a impactar 

positivamente a aprendizagem dos estudantes; c) flexível, que permita 

às escolas assumirem uma abordagem inclusiva, contextualizada e 

compatível com o contexto e comunidade local, de modo a garantir os 

direitos de aprendizagem dos estudantes. 

• Apreciar, no redimensionamento pedagógico, o Documento Curricular do 

Rio Grande do Norte e as demais Diretrizes para as etapas e 

modalidades de ensino, articulando aos fundamentos e normas 

constantes no item 2.1 deste Documento.  

• Focar nas aprendizagens essenciais dos estudantes para os anos/séries 

de escolarização, definindo os objetos de conhecimentos e habilidades a 

serem desenvolvidos em ciclos de aprendizagens nas etapas e 

modalidades de ensino, envolvendo os anos letivos de 2020 e 2021.  
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• Organizar atividades de ensino que estimulem a compreensão e 

construção de objetos de conhecimento, a partir da observação, 

apreciação, mediação e interação entre os sujeitos sociais e históricos. 

• Elaborar situações de aprendizagens que assegurem a acessibilidade e 

a inclusão para as pessoas com deficiência, altas 

habilidades/superdotação, transtorno do espectro autista (TEA),  

estudantes com transtornos funcionais específicos e em situação de 

adoecimento contínuo; o acolhimento à diversidade, a fim de promover o 

atendimento aos grupos socialmente vulneráveis, às minorias sociais, 

atentando para as relações étnicos raciais e de gênero; especificidades 

dos estudantes da educação do/no campo, contemplando o território e 

os seus diversos saberes, tradições e culturas. 

• Planejar para o desenvolvimento das atividades presenciais e sua 

progressão para o ensino-aprendizado híbrido, que é a combinação do 

uso da tecnologia digital pelos estudantes (ou grupos deles) com as 

interações presenciais em sala de aula, sob a orientação dos 

professores e das professoras, com foco na autonomia e protagonismo 

do estudante. 

• Considerar que o ensino-aprendizado híbrido, ao ampliar as 

possibilidades de espaços e tempos escolares, demande a flexibilização 

da organização do trabalho pedagógico e domínio, por parte de 

professores, professoras e estudantes, de um conjunto de alternativas 

tecnológicas capazes de facilitar o processo ensino-aprendizagem. 

• Elaborar orientações com o redimensionamento do trabalho pedagógico 

que atendam às especificidades de cada etapa ou modalidade de 

ensino, com a inclusão de mediações didáticas diversas que considerem 

as características contextuais e individuais dos estudantes. 

 

3.1.2. Diretrizes para o planejamento das atividades educacionais 

O planejamento das atividades educacionais deve considerar a 

perspectiva de organização do processo ensino-aprendizagem de forma 

híbrida, com vistas a garantir a aprendizagem em espaços físicos e virtuais, e 
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tempos síncronos e assíncronos. Além de possibilitar que estudantes sigam 

interagindo de forma presencial e não presencial, o ensino-aprendizagem no 

formato híbrido vem colaborar, para que o calendário escolar 2020 seja 

efetivado nas escolas e que a carga horária definida pelos documentos 

orientadores seja cumprida. As diretrizes para o planejamento das atividades 

educacionais, apresentadas a seguir, estão desdobradas em dois grupos: 1) 

Diagnóstico Escolar e 2) Elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico. 

 

3.1.2.1. Diagnóstico Escolar 

A primeira ação efetiva da comunidade escolar para retomada às 

atividades escolares presenciais é proceder ao diagnóstico do processo 

pedagógico desenvolvido durante o período de interrupção das atividades 

presenciais, e as condições objetivas para retomada das ações escolares. O 

produto desse diagnóstico será o Relatório Final, que dará condições para a 

escolar reorganizar o trabalho pedagógico e retomar as atividades presenciais. 

Nesse sentido, as escolas devem: 

• Construir estratégias para sistematização de informações sobre os 

meios utilizados para manter os estudantes ligados à escola, as 

atividades realizadas, os professores envolvidos, os meios para 

identificar a participação do aluno e a conversão em horas das 

atividades realizadas para fins de cálculo da carga horária, bem como as 

condições de saúde dos estudantes e familiares e dos profissionais da 

escola, entre outras informações necessárias para essa retomada. 

• Elaborar Relatório Final, entendendo-o como documento síntese do 

período de suspensão das aulas presenciais, o qual apresenta o registro 

e a avaliação de todas as atividades pedagógicas não presenciais, 

realizadas durante o tempo de isolamento, tomando-o como base para o 

Plano de Trabalho Pedagógico e para fins de comprovação e 

autorização de composição de carga horária pelos profissionais 

competentes. 

• Firmar o caráter diagnóstico do Relatório Final, cuidando para que a 

contextualização das ações da unidade de ensino fique nele refletida, 

condição para que a escola possa passar ao planejamento da fase 
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presencial, das atividades complementares virtuais e ao cômputo da 

carga horária mínima exigida para encerramento do ano letivo.  

 

3.1.2.2. Elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico 

A elaboração do Plano de Trabalho Pedagógico, como parte do Plano de 

Retomada das Atividades Escolares, prevê a articulação de atividades que 

envolvem as questões relacionadas às normas, infraestrutura e às questões 

pedagógicas, implicando às escolas a: 

• Definir a retomada das aulas de forma gradual, por meio de rodízio, de 

acordo com percentual e periodicidade estabelecidos em conjunto entre 

o Sistema de Ensino e os órgãos de Saúde e Comitê de Especialistas, a 

depender do número de estudantes de cada escola, garantindo a 

segurança da comunidade escolar, de forma a organizar as turmas com 

menos estudantes por turno de funcionamento, a fim de evitar 

aglomerações no espaço escolar. 

• Considerar, para efeitos de rodízio, que o percentual a ser estabelecido 

seja em média de 30% dos estudantes, garantindo-se, igualmente, o 

quantitativo de funcionários terceirizados e pessoal de apoio adequado e 

seguro para o funcionamento da Unidade Escolar, no que se refere às 

normas de higienização e serviço de merenda. 

• Escalonar o retorno às atividades presenciais, para maior controle da 

situação e como forma de dar tempo às equipes das unidades para se 

familiarizarem com a nova organização do trabalho, sugerindo-se o 

intervalo mínimo de uma semana entre os grupamentos, conforme os 

protocolos de segurança. 

• Considerar a alternância, semanal ou quinzenal dos estudantes, sua 

redistribuição por horários, dias, turmas, ano/série, etapas e 

modalidades, o fluxo dos tempos escolares como entrada, saída, 

intervalo, merenda e os usos dos espaços pedagógicos das escolas, 

como quadra de esportes, laboratórios de ciências e informática, de 

modo a não acarretar prejuízos na aprendizagem do estudante.  
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• Indicar, conforme calendário letivo, estratégias pedagógicas para 

reposição das aulas do período excepcional e transitório de atividades 

não presenciais ou de outros eventos, observando as especificidades de 

cada comunidade escolar, do Projeto Político-Pedagógico, das etapas e 

das modalidades de ensino, com a finalidade de cumprir a carga horária 

mínima anual. 

• Assegurar a reorganização curricular, o cumprimento do calendário 

escolar e das 800 horas regulamentares para o Ensino Fundamental e 

às 1000 horas anuais para o Ensino Médio, bem como o cumprimento 

de, pelos menos, 75% da carga horária prevista nos cursos das escolas 

em regime de Tempo Integral. 

• Considerar de modo diferenciado o atendimento educativo às crianças 

da Educação Infantil, cujas atividades, para fins de cômputo de carga 

horária, acontecerão de forma presencial, acompanhado por pessoas 

especializadas (Parecer nº 5/2020/CNE/CP). 

• Adotar orientação específica para os estudantes a partir do 5º ano, que 

poderão frequentar a escola em dias alternados, por semana, 

complementados por atividades não presenciais. 

• Planejar com foco na revisão dos objetos de conhecimento trabalhados 

antes do período de suspensão das aulas, bem como de eventuais 

atividades pedagógicas realizadas de forma remota e não presencial. 

• Detalhar os objetos de conhecimento e habilidades por ano/série, 

período, segmento e componente curricular, em todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino, destacando, além do conteúdo, os canais de 

comunicação com o aluno, as estratégias didático-pedagógicas e as 

formas de acompanhamento e avaliação. 

• Considerar as necessidades dos estudantes que apresentarem 

dificuldades nos avanços da aprendizagem, o que inclui atividades não 

presenciais adaptadas para crianças, jovens e adultos em condições 

especiais de ensino, entre os quais os que apresentam altas 

habilidades/superdotação, deficiências, transtorno do espectro autista 

(TEA) e estudantes com transtornos funcionais específicos e em 
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situação de adoecimento contínuo, atendidos pela modalidade de 

Educação Especial, a partir da necessidade de cada estudante, em 

conjunto com o professor responsável pela turma e professores de 

apoio, interpretes e professores de LIBRAS, professores do Atendimento 

Educacional Especializado. 

• Organizar o processo pedagógico e as práticas curriculares com base 

em projetos e atividades interdisciplinares, considerando as 

competências socioemocionais, como a resiliência, a adaptabilidade, a 

confiança e a tolerância ao estresse e à frustração, na organização do 

trabalho pedagógico e possibilitando ampliação do currículo com 

recursos metodológicos de aprendizagem, estudos dirigidos, pesquisas, 

projetos, entrevistas, experiências, simulações, elaborando sequências 

didáticas em consonância com as habilidades e objetos de 

conhecimento por cada componente e/ou área de conhecimento. 

• Utilizar, quando possível, horários de TV aberta com programas 

educativos para crianças, adolescentes e jovens, ou o uso de vídeos 

educativos de curta duração, por meio de plataformas digitais, mas sem 

a necessidade de conexão simultânea, seguidos de atividades a serem 

realizadas, quando possível, com o acompanhamento dos pais ou 

responsáveis.     

• Estimular o uso de mídias sociais de longo alcance junto aos estudantes 

(WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, etc.) para orientar os 

estudos, desde que observadas as idades mínimas para o uso de cada 

uma dessas redes sociais. 

 

3.1.3 Diretrizes para Avaliação da Aprendizagem 

Como parte do Plano de Trabalho Pedagógico, as Secretarias e 

Unidades de Ensino devem definir estratégias para proceder à avaliação da 

aprendizagem dos estudantes, na ocasião do retorno às atividades escolares 

presenciais, com o objetivo de construir diagnóstico para reorganizar o trabalho 

pedagógico e dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem. Para isso, 

sugere-se às escolas:  
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• Considerar a avaliação diagnóstica e processual, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, comprometida com a 

observação e análise das aprendizagens sociais, emocionais, culturais 

dos estudantes, na perspectiva de construção de aprendizagens para 

formação de novas aptidões, interesses, capacidades e competências. 

• Construir estratégias diferenciadas de avaliação diagnóstica, de modo a 

considerar as diferenças no desenvolvimento cognitivo, social e 

emocional dos estudantes das etapas e modalidades de ensino, em 

relação aos objetos de conhecimento e habilidades oportunizados nas 

atividades pedagógicas não presenciais. 

• Construir instrumentos para avaliação diagnóstica e processual que 

contemplem as especificidades dos estudantes das etapas e 

modalidades de ensino, a natureza do ensino-aprendizagem híbrido e as 

diversas formas de ensinar/aprender, sendo coerentes com a 

abordagem dos objetos de conhecimento e habilidades propostas nas 

atividades escolares presenciais. 

• Estabelecer, a partir da avaliação diagnóstica, os objetos de 

conhecimento e habilidades essenciais para o período/ano/série escolar 

das etapas e modalidades de ensino, de modo a reorganizar o trabalho 

pedagógico. 

• Estabelecer mecanismos e critérios para avaliação do final do ano letivo 

de 2020, considerando os objetos de aprendizagem e habilidades 

efetivamente desenvolvidos pelas escolas e redes de ensino, tanto nas 

aulas não presenciais como nas atividades escolares presenciais, de 

modo a evitar o aumento da reprovação e do abandono escolar. 

• Considerar as ações de reorganização do calendário letivo 2020 de cada 

sistema de ensino para o estabelecimento dos cronogramas de 

avaliação escolar. 

• Dedicar especial atenção aos concluintes do 9° ano do Ensino 

Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, incluindo os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos das duas etapas, organizando 

oportunidades de recuperação e reposição necessárias das aulas e dos 
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objetos de conhecimento, para submeterem-se a exames que lhes 

garantam o certificado de conclusão, de modo a não serem prejudicados 

em relação aos seus objetivos futuros de ingresso no mundo de trabalho 

ou de acesso ao Ensino Superior. 

 

3.1.4 Diretrizes para o Acompanhamento Pedagógico 

 

As diretrizes para acompanhamento pedagógico correspondem às ações 

que as escolas precisam desenvolver para otimizar o fluxo das atividades 

escolares, sobretudo aquelas centradas na organização do trabalho 

pedagógico e, consequentemente, na aprendizagem dos estudantes. Apesar 

dessas diretrizes estarem voltadas ao período de retomada das atividades 

escolares presenciais, faz-se necessário considerar a etapa de 

desenvolvimento das atividades escolares excepcionais e transitórias para a 

escola ter condições de construir insumos, refletir sua prática e dinamizar o 

trabalho pedagógico. Nesse sentido, as escolas devem: 

• Os sistemas de ensino devem acompanhar o processo de organização 

das escolas para a retomada das atividades, estabelecendo contato com 

os profissionais e, quando possível, com os estudantes e familiares. 

• Fazer levantamento quantitativo e qualitativo das atividades não 

presenciais para fins de comprovação da carga horária desenvolvida, 

junto às instâncias competentes na escola e nos órgãos centrais, bem 

como refletir sobre a execução das atividades e as formas mais 

adequadas, considerando a diversidade das Redes de Ensino, para 

retomar as aulas em caráter presencial. 

• Definir estratégias para diagnóstico das condições de retorno dos 

estudantes às aulas presenciais, considerando as condições 

socioeconômicas e socioemocionais em seu contexto familiar e os 

impactos da pandemia (óbitos na família, infecção pela COVID-19, 

desemprego, atendimento emergencial do poder público, condições dos 

espaços físicos de estudo no domicílio, equipamentos eletrônicos e 

conectividade) na vida desses estudantes. 
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• Definir, no planejamento pedagógico, momentos para socialização das 

atividades desenvolvidas no ensino híbrido, da participação e frequência 

dos estudantes, e reflexão e discussão de alternativas pedagógicas face 

às dificuldades eventualmente encontradas, a fim de evitar a evasão 

escolar. 

• Elaborar estratégias para o acompanhamento do trabalho pedagógico 

das etapas e modalidades de ensino, considerando: a) o retorno às 

atividades escolares presenciais e as complexidades decorrentes; b) a 

reorganização curricular, com foco nas aprendizagens e habilidades 

essenciais; c) o ensino-aprendizagem na perspectiva híbrida; d) a 

reorganização e reordenamento do fluxo escolar; e) a reorganização dos 

tempos e espaços escolares; f) as metodologias de ensino e os recursos 

didáticos-tecnológicos coerentes com a proposição educativa; g) a 

avaliação da aprendizagem; h) o Plano de Estudos Individualizados 

(PEI), quando necessário. 

• Estabelecer diálogos entre os órgãos centrais de educação (Secretarias 

Estadual ou Municipais, Diretorias Regionais, voluntários, projetos 

sociais, instituições universitárias, Organização não Governamental, 

para o acompanhamento pedagógico das atividades desenvolvidas junto 

aos estudantes, a fim de alinhar as ações e estratégias de 

aprendizagens. 

• Fortalecer o plano de reinserção dos estudantes em situação de 

abandono, inclusive em articulação com o Programa da BUSCA ATIVA 

do UNICEF, para os casos de estudantes que não retornarem às 

atividades escolares presenciais ou estiverem em situação de evasão 

escolar, considerando as etapas e modalidades de ensino susceptíveis à 

evasão ou reprovação. 

• Construir, em cada unidade, estratégias que promovam a permanência 

do aluno na escola, recuperando a participação dos estudantes que 

porventura não estejam frequentando e analisar as causas da ausência 

junto aos familiares. 
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3.2 Formação e Trabalho Pedagógico 

Esse eixo apresenta diretrizes voltadas a atividades de apoio aos 

profissionais da educação e estudantes com ações de formação e atuação 

pedagógica, de cuidados com a saúde física e socioemocional e das condições 

de trabalho nas Unidades Escolares e nos Setores Administrativos. 

 

3.2.1 Diretrizes para formação dos profissionais/famílias/estudantes 

 

A formação e o apoio aos professores e demais profissionais são 

necessários para o olhar e atuação sensível no acolhimento das crianças, 

jovens, adultos e pessoas idosas, em suas manifestações afetivas. 

• Criação de comunidades virtuais de aprendentes, envolvendo 

estudantes, professores e familiares, a fim de que neste momento de 

pandemia os encontros possam incentivar a interação, colaboração, 

socialização, familiaridade com o manuseio das tecnologias digitais, a 

partir de recursos tecnológicos diversos.  

• Escolher e indicar um ambiente virtual para planejamento e realização 

de encontros periódicos (semanais/quinzenais/mensais) com 

profissionais da escola/famílias/estudantes, a exemplo do SIGEduc, 

Moodle, Edmodo, Google Sala de Aula, entre outros.  

 

3.2.2 Diretrizes para apoio socioemocional aos profissionais, estudantes e 
famílias 

Todo o esforço de atenção socioemocional em contexto educacional tem 

como objetivos primordiais, em primeiro plano, preservar a vida e a dignidade 

humana e, aliado a esse plano, o direito à educação, podendo ser tomada 

como desafio, a mitigação quanto aos riscos do abandono, do desinteresse 

pela aprendizagem e da evasão escolar. Cabe, portanto, que as instituições 

exerçam sua função social, somando forças por meio do estabelecimento de 

parcerias interinstitucionais, da aproximação entre teorias e práticas e de 

iniciativas colaborativas, para que, assim, possam atravessar os períodos de 

incertezas, propondo novos modos de fazer educação. A partir do exposto, 
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seguem algumas sugestões e recomendações às escolas, instituições e redes 

de ensino: 

 

• Criar estratégias de comunicação, com mensagens de cunho acolhedor 

a serem divulgadas por meio das redes sociais e veículos diversos de 

comunicação, antes do retorno às aulas e/ou atividades presenciais. 

• Realizar pesquisas ou enquetes direcionadas especificamente aos 

profissionais de educação, estudantes e familiares, antes do retorno às 

aulas presenciais para saber quais são as preocupações, expectativas e 

dúvidas da comunidade escolar, de modo a construir dados para o 

planejamento de estratégias de acolhimento na dimensão 

socioemocional. 

• Estabelecer parcerias com profissionais, órgãos oficiais que se ocupam 

da Educação, órgãos especializados em biossegurança e em saúde 

geral e mental/emocional, para que haja colaboração no processo de 

acolhimento na retomada das atividades escolares, sob a forma de 

orientação, de formação ou de intervenções pontuais, segundo as 

necessidades apresentadas pela unidade escolar, instituição ou rede de 

ensino. 

• Manter a comunicação frequente com os estudantes e familiares, bem 

como com os docentes e profissionais da educação que, por condições 

específicas de saúde e/ou pelos acometimentos provocados pela 

COVID-19, não puderem retornar às atividades presenciais e híbridas. 

• Elaborar, quando possível, estratégias intersetoriais a partir da 

discussão entre equipes da saúde e assistência social para o 

acolhimento emocional dos estudantes, ou quando as unidades, 

instituições ou redes de ensino tiverem em seu quadro de colaboradores 

funcionários e/ou profissionais qualificados nas áreas de Assistência 

Social, Gestão de Pessoas, Educação Socioemocional, Psicologia ou 

Psicopedagogia, para acolher as demandas dos estudantes e dos 

profissionais de educação. 
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• Elaborar protocolos que apresentem intervenções, as quais se 

caracterizem como acolhimento emocional dos estudantes e 

profissionais da educação. 

• Organizar espaços de escuta para os profissionais e estudantes, com 

relatos e conversas, no retorno presencial, garantindo o padrão de 

segurança para as socializações e reflexões sobre o que aprenderam 

nesse tempo de isolamento, em especial, aqueles que precisarão de 

uma atenção individualizada. 

• Planejar atividades para crianças, jovens e adultos, inseridos em grupo 

de risco, acometidos de comorbidades ou em situação vulnerável, caso 

não retornem às aulas presenciais, enquanto perdurar o contexto de 

pandemia, para a continuidade da aprendizagem e a consequente 

avaliação sob a perspectiva dos casos excepcionais, assegurando-lhes 

o direito à educação e ao cuidado com a saúde. 

• Acompanhar a formação em serviço e organização do trabalho 

pedagógico, para mitigar a tensão e ansiedade dos docentes e 

profissionais da educação, contribuindo, consequentemente, para o 

equilíbrio socioemocional dos referidos educadores.  

• Inserir, nas pautas formativas da escola, momentos de acolhimento e 

reintegração social para toda comunidade escolar, como forma de 

superar as consequências (socioemocionais, de ensino e aprendizagem) 

causadas pelo período de isolamento social. 

 
3.2.3 Diretrizes para formação profissional, atuação e condições de trabalho 

dos trabalhadores da educação. 

• Alfabetização e letramento digital dos professores para desenvolvimento 

de novas metodologias, de acordo com a diversificação dos tempos 

(síncronos e assíncronos) e espaços (físicos e virtuais) de 

aprendizagem.Formação para os professores acerca da organização do 

trabalho pedagógico, atendendo às orientações curriculares, 

planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação da 

aprendizagem. 
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• Promover situações formativas para contribuir com o domínio, por parte 

dos professores e professoras, do conjunto de alternativas tecnológicas 

capazes de facilitar os processos de ensino e aprendizagem que dão 

substância a essa perspectiva, frente às respostas ao processo de 

pandemia. 

• Priorizar na formação continuada de professores e funcionários, a 

preparação científica, operacional e socioemocional para o 

enfrentamento das situações excepcionais na atenção as crianças e 

respectivos familiares, como também a preparação da equipe para a 

administração logística da escola. 

• Planejar estratégias que contribuam para o fortalecimento dos vínculos 

afetivos com as crianças e familiares, bem como orientações de caráter 

eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizar com 

as crianças em casa. 

• Garantir a jornada contratual dos trabalhadores de educação, de modo a 

não permitir jornadas de trabalho excessivas, que sobrecarreguem os 

profissionais, acarretando-lhes desgastes físicos e mentais. 

• Garantir a realização das hora-atividades dos professores para o 

planejamento do trabalho pedagógico, de preparação de materiais 

didático e correção das atividades dos estudantes.  

• Respeitar o direito de imagem e direito à privacidade do corpo docente e 

discente, na realização da atividade nos momentos não presenciais, por 

meio digital e tecnológico. 

• Solicitar consentimento prévio e expresso de docentes para a produção 

de atividades acadêmicas, a ser difundidas em plataformas virtuais 

abertas, em que sejam utilizados dados pessoais (imagem, voz, nome) 

ou material pedagógico produzido pelo profissional. 

• Garantir as condições de trabalho necessárias e adequadas para a 

proteção dos trabalhadores com comorbidades ou que são do grupo de 

risco, em especial, assegurando-lhes o teletrabalho, respeitando as 

normas do serviço público e trabalhistas. 
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4. DIMENSÃO DA BIOSSEGURANÇA  
 

A dimensão da biossegurança deste documento, em conjunto com o 

Plano de Trabalho Pedagógico, observará as recomendações das orientações 

normativo-pedagógicas apresentadas anteriormente, bem como as orientações 

da OMS, do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), da Sociedade Brasileira de Pediatria, entre outras referências.  

Esta dimensão está organizada em três eixos, para apresentação do 

conjunto de diretrizes com orientações para os protocolos, quais sejam: a) 

elaboração dos protocolos de segurança nas Unidades de Ensino; b) ações 

preventivas, rotinas administrativas e condições de trabalho; c) etapas de 

retorno para retomada das atividades escolares. 

 

4.1 Segurança nos ambientes e equipamentos 

Neste eixo, serão apresentadas as diretrizes para adequações dos 

espaços físicos das Unidades de Ensino, incluindo realocação de mobiliário, 

recursos de sinalização, instalação de barreiras, entre outras adaptações, 

ilustradas nos Anexos A e B deste documento.  

Recomenda-se a desinfecção dos ambientes escolares pelos 

profissionais e entidades competentes, antes do início das atividades 

presenciais.  

Deverá ser estabelecida a plena comunicação entre os órgãos 

responsáveis pela aquisição dos insumos, para assegurar o fornecimento de 

todos os itens necessários ao retorno seguro da modalidade presencial de 

ensino. As Unidades de Ensino devem ser responsáveis pelo levantamento e 

solicitação desses materiais às entidades competentes. 

A seguir, estão apresentadas as medidas propostas por tipo de área, 

nas Unidades de Ensino. 

4.1.1 Áreas comuns e acessos 

Para os fins deste documento, consideram-se como áreas comuns, os pátios, 

centros de convivência, corredores e demais locais de circulação coletiva. Para 

estes ambientes, recomenda-se a adoção das medidas a seguir:  
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Figura 3 - Medidas aplicáveis às áreas comuns e acessos. 
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In tempore 

Será responsabilidade das instituições: 

• Fornecer máscaras de tecido a todos os membros da comunidade 

escolar, em número de pelo menos três unidades por pessoa. 

• Observadas as cláusulas contratuais, fornecer todos os equipamentos 

de proteção individual necessários aos profissionais que atuem nas 

escolas, incluindo o pessoal terceirizado, mediante comunicação, neste 

último caso, com as empresas prestadoras de serviços terceirizados. 

 

4.1.1.1 Salas de aulas 

Este item apresenta o conjunto de requisitos necessários à permanência 

segura de estudantes e professores em sala de aula. Cada Unidade de Ensino 

deve avaliar a realidade local e planejar a utilização desses espaços, de modo 

a atender o máximo de requisitos indicados.  

Na impossibilidade do atendimento de um ou mais critérios por motivo 

de inadequação de infraestrutura física ou por quaisquer outros motivos não 

sanáveis, convém avaliar a possibilidade da adaptação de outros espaços para 

a viabilização do ensino presencial, como quadras de esportes e demais 

ambientes ao ar livre. 
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Figura 4 – Medidas aplicáveis às salas de aula. 

 

Num. 67241572 - Pág. 42Assinado eletronicamente por: ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS - 05/04/2021 21:20:28
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040521202822500000064319582
Número do documento: 21040521202822500000064319582

Num. 10249578 - Pág. 312Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 43 

4.1.1.2 Laboratórios  

 

Os laboratórios devem observar as medidas preventivas à transmissão 

da COVID-19, mantendo-se a devida cautela quanto ao uso de substâncias 

químicas e/ou a adoção de procedimentos eventualmente incompatíveis com a 

natureza dos componentes neles presentes ou das atividades ali 

desenvolvidas. Para que as atividades nos laboratórios sejam desempenhadas 

com segurança, as Unidades de Ensino devem adequar suas instalações. 

Figura 5 – Medidas aplicáveis aos laboratórios. 
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4.1.1.3 Refeitórios, cantinas e demais locais destinados à alimentação. 

Os espaços coletivos e de maior circulação como refeitórios e cantinas devem redobrar os cuidados com a limpeza. Neste 

sentido, orienta-se:  

Figura 6 – Medidas aplicáveis aos refeitórios. 
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4.1.1.4  Cozinhas 
 

Figura 7 – Medidas aplicáveis às cozinhas.  
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4.1.1.5 Bibliotecas 
 

Figura 8 - Medidas aplicáveis às bibliotecas. 

 
 
 
4.1.1.6 Setores administrativos e salas de reunião 

 
Figura 9 - Medidas aplicáveis aos setores administrativos e salas de reunião. 
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4.1.1.6 Bebedouros coletivos 
 

Figura 10 -  Medidas aplicáveis aos bebedouros coletivos. 
 

 
 

4.1.1.8 Banheiros coletivos 
 

Figura 11 – Medidas aplicáveis aos banheiros coletivos. 
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4.1.1.9 Parques, salas de jogos e locais de recreação. 

 
 

Figura 12 – Medidas aplicáveis aos parques, salas de jogos e locais de 
recreação. 

 

 

Num. 67241572 - Pág. 48Assinado eletronicamente por: ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS - 05/04/2021 21:20:28
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040521202822500000064319582
Número do documento: 21040521202822500000064319582

Num. 10249578 - Pág. 318Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 49 

4.1.1.10 Material de higiene e segurança da Unidade de Ensino 

Este item apresenta os insumos mínimos necessários à implementação das 

medidas de segurança propostas neste documento. Recomenda-se a busca de 

parcerias com órgãos ou instituições fornecedoras destes materiais em 

condições mais acessíveis às unidades governamentais interessadas, visando 

à economicidade, agilidade e eficiência na obtenção destes materiais. 

a) Água potável; 

b) Sabão/detergente; 

c) Álcool 70% líquido; 

d) Água sanitária; 

e) Panos descartáveis para a limpeza de superfícies; 

f) Pias provisórias; 

g) Fita adesiva de demarcação/sinalização do piso e das superfícies, em 

PVC;  

h) Divisórias de material transparente para mesas e balcões onde haja 

atendimento ao público; 

i) Divisórias para separação de fluxos de entrada/saída das unidades. 

 

4.1.1.11 Material básico de higiene e segurança para uso coletivo  

a) Termômetro digital a laser; 

b) Tapetes com solução desinfetante; 

c) Dispensadores de sabonete líquido e álcool em gel; 

d) Porta papel toalha; 

e) Lixeira com tampa e acionamento por pedal. 

 

4.1.1.12 Material básico de higiene e segurança para uso individual (EPI’s) 

a) Máscaras não profissionais de tecido, que deverão ser trocadas, no 

mínimo, a cada 3 horas;  

b) A combinação ideal de materiais para máscaras de tecido não cirúrgicas 

deve incluir três camadas: 1) uma camada mais interna feita de material 

hidrofílico (por ex., algodão ou misturas de algodão); 2) uma camada 

mais externa feita de material hidrofóbico (por ex., polipropileno, 

poliéster ou misturas desses materiais), para limitar a contaminação 
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externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 3) uma camada 

intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como 

polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração ou 

reter gotículas; 

c) Protetor facial total (face shield) para uso por profissionais que 

permaneçam nas entradas das unidades, no processo de aferição da 

temperatura das pessoas; 

d) Kits com utensílios de alimentação e ingestão de água de uso individual 

(pratos, copos, talheres); 

e) Equipamentos de utilização privativa dos profissionais de limpeza e 

conservação dos espaços: óculos incolor de proteção, máscaras 

profissionais descartáveis, uniforme completo composto com camisa de 

mangas compridas e calças compridas, calçado de segurança com 

solado antiderrapante, avental impermeável, luvas de látex de cano 

longo e outros que venham a ser necessários, a depender da natureza 

das atividades exercidas. 

 

4.2 Ações preventivas, rotinas administrativas e condições de trabalho 

 

Estas ações de prevenção e reorganização das rotinas e condições de 

trabalho são fundamentais e devem ter a atenção redobrada e a sensibilidade 

dos Comitês e Comissões, definidos no item 2. Governança e Gestão 

Colaborativa das Ações de Planejamento. É preciso compreender a 

necessidade de cada Rede de Ensino ou Unidade Escolar e mobilizar cada 

Comitê Setorial ou Comissão Escolar para elaborar, executar e acompanhar os 

Planos de Retomada às aulas, pós-pandemia, incluindo o Plano de Trabalho 

Pedagógico, partindo das diretrizes contidas neste Documento Potiguar, 

elaboradas com a representatividade de diversos segmentos, assim como, 

orientar as Unidades de Ensino na adaptação do plano às suas realidades, 

observando (sua) a capacidade física e operacional. 

É importante reafirmar a responsabilidade de cada Rede ou Unidade de 

Ensino na Coordenação de um grupo responsável para construção desses 

Planos de Retomada às atividades e monitorá-las, garantindo o cumprimento 

Num. 67241572 - Pág. 50Assinado eletronicamente por: ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS - 05/04/2021 21:20:28
https://pje1g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040521202822500000064319582
Número do documento: 21040521202822500000064319582

Num. 10249578 - Pág. 320Assinado eletronicamente por: JOSE ODILON ALBUQUERQUE DE AMORIM GARCIA - 14/07/2021 14:50:00
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071414495989800000010018302
Número do documento: 21071414495989800000010018302



 
 

 

DIRETRIZES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE 51 

das mesmas. Ainda, compete a este grupo apresentar o plano à comunidade 

escolar em linguagem apropriada, constando os protocolos de retorno às aulas: 

protocolo específico para acompanhamento dos estudantes em grupo de risco, 

bem como as ações em caso de aluno ou servidor apresentar sintomas da 

COVID-19, protocolos de higiene, além das adaptações do calendário escolar, 

cronograma de retorno, cronograma de revezamento de horários, rotina de 

entrada na escola e de distribuição de merenda, cancelamento de eventos e 

outros temas importantes da comunidade escolar. 

Após a criação dos Comitês, é necessário garantir que funcionários e 

estudantes conheçam os riscos e os procedimentos adotados por Unidade de 

Ensino, com participação colaborativa da comunidade escolar, na gestão das 

ações de retomada das atividades.  

 Convém enfatizar a necessidade de constante atenção às orientações 

das autoridades sanitárias e a consideração ao contexto epidemiológico e 

socioeconômico local, para que as redes promovam adaptações cabíveis nos 

respectivos protocolos de retomada das atividades presenciais de ensino. 

  

4.2.1 Diretrizes para medidas coletivas 

 

4.2.1.1 Medidas coletivas 

 

• Recomenda-se a realização de levantamentos de dados para a triagem dos 

indivíduos aptos para a retomada das atividades presenciais, de acordo 

com os requisitos estabelecidos pelas autoridades de saúde competentes. 

• Indica-se a testagem de saúde dos indivíduos que preencham as condições 

de saúde para o retorno presencial, antes da liberação para esta 

modalidade.  

• A entrada dos estudantes e profissionais que atuam na escola somente 

deverá ser autorizada após higienização de todos os espaços, sendo 

necessária a limpeza contínua. 

• Adoção do regime de escalonamento dos horários de entrada, saída, 

intervalos e almoço de estudantes, de modo a evitar aglomerações. 
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• Adoção de escalas de revezamento presencial entre trabalhadores e entre 

estudantes, dentre os que tenham condições de saúde para esta 

modalidade de atividade, de modo a reduzir o quantitativo de pessoas 

simultaneamente nos espaços escolares. 

• Será obrigatória a utilização de máscaras faciais para a entrada e 

permanência de todas as pessoas nas dependências das Unidades 

Escolares. 

• É obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as 

pessoas em todos os espaços da escola. Distanciamento de 2m (dois 

metros) entre pessoas sem máscara em casos específicos (ex.: refeitório). 

• A utilização de máscaras será obrigatória. Nas situações seguintes, 

dispensa-se o uso de máscaras: crianças até dois anos de idade, pessoas 

com problemas respiratórios, pessoas em estado inconsciente, 

incapacitadas ou incapazes de colocar ou retirar a máscara sem auxílio de 

outrem. 

• Na educação infantil, o distanciamento deve ser adotado sempre que 

possível, tendo em vista a necessidade de interação nesta etapa de ensino. 

É extremamente necessário reforçar todas as medidas de higiene, controle 

e cuidados com a saúde, de forma contínua. 

• Observando o porte e as condições estruturais da Unidade de Ensino, 

verificar a possibilidade de o lanche ser servido em sala de aula após 

higienização das mãos dos estudantes, com a supervisão do professor ou 

de um funcionário. 

• Na inviabilidade da medida anterior, estabelecer quantitativo máximo de 

estudantes/turmas a usufruir do mesmo horário de intervalos, de maneira a 

assegurar a manutenção do distanciamento social. 

• Estabelecimento de rotinas de lavagem periódica das mãos por todos os 

presentes nos espaços escolares, mantendo-se uma frequência mínima de 

uma lavagem a cada 03 horas. 

• Recomenda-se a organização de horários de entrada e saída, para que os 

recreios ocorram com revezamento de turmas, em horários alternados. 
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• Orienta-se a suspensão de eventos nos espaços físicos da escola, tais 

como: seminários, palestras, competições e assembleias, que aglomerem 

ou que quebrem o distanciamento social. 

• Manter os ambientes bem ventilados, com as janelas e portas abertas, 

sempre que possível. 

• As aulas de Educação Física devem ser ministradas, preferencialmente, ao 

ar livre, mantendo o distanciamento social, devendo ser considerada a 

situação estrutural para higienização pessoal, sendo pensado também em 

alternativas como: contraturno e utilização dos últimos horários do turno. 

• O profissional da Educação Física deverá adaptar as aulas práticas que 

necessitem, visto a minimizar riscos de contaminação. 

• Toda a comunidade escolar deve ser conscientizada pela Unidade de 

Ensino por meio de cartazes, vídeos, dentre outros, sobre as medidas 

preventivas adotadas nos procedimentos e protocolos recomendados para 

evitar a contaminação por COVID-19. 

• É essencial que a escola saiba quais estudantes e profissionais que estão 

no grupo de risco. Para isso, recomenda-se que cada Unidade de Ensino 

realize levantamento através de enquete, de questões básicas como:  

1. O aluno/profissional é do grupo de risco? Qual?  

2. O aluno/profissional teve COVID-19?  

3. Quantas pessoas residem na mesma casa que o aluno/profissional? 

4. Dentre as pessoas que residem na mesma casa que o 

aluno/profissional, quantas tiveram COVID-19? 

• Após o levantamento das pessoas (estudantes e profissionais da Unidade 

de Ensino) em grupo de risco, é preciso estabelecer ações específicas 

(pedagógicas e laborais) para as mesmas realizarem as atividades 

remotamente. 

• Limitar a presença de pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa na 

Instituição de Ensino, devendo a entrada ser autorizada por alguém da 

equipe gestora. 

• As Unidades de Ensino precisam articular-se com as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) e Centro 
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de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) mais próxima, 

para em conjunto, desenvolver procedimentos de encaminhamento para 

estudantes sintomáticos e/ou com necessidade de acompanhamento 

socioemocional. 

• Especificamente para o ensino público, recomenda-se que a rede trace 

estratégias sobre a distribuição de merenda para aqueles que estiverem em 

aulas não presenciais. 

 

4.2.1.2 Medidas preventivas individuais 

 

Este tópico visa orientar os gestores das Redes de Ensino em relação 

aos cuidados voltados para os indivíduos que formam a comunidade escolar. 

Salienta-se a necessidade de que cada unidade efetue o planejamento prévio e 

a adaptação dessas medidas a sua própria realidade. Com isto, busca-se 

atingir as melhores práticas e condições para o futuro retorno das atividades 

presenciais. 
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Figura 13 - Fluxo de medidas preventivas individuais. 
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4.2.1.3 Diretrizes para uso do transporte escolar 
 

Figura 14 – Diretrizes para os transportes escolares. 
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4.2.1.4 Atividades laborais  
 

 
Figura 15 – Medidas preventivas nas atividades laborais. 
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4.2.1.5 Higienização dos ambientes e equipamentos 

 

Figura 16 – Medidas de higiene geral. 

 

 
 

4.2.1.6 Equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

 

a) Máscaras descartáveis ou de tecidos; 

b) Protetor facial total do tipo “face shield”; 

c) Luvas descartáveis; 

d) Avental; 

e) Óculos de proteção incolor (alternativo ao protetor facial total). 
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4.2.1.7 Capacitação dos profissionais da educação 
 

Figura 17 – Orientações para capacitação. 

 
 
 
 

4.2.1.8 Grupos de risco (comorbidades) 

As informações disponíveis atualmente pela OMS apontam que o vírus 

pode causar sintomas leves e semelhantes aos da gripe, além de doenças 

mais graves. Com base nos dados atuais, 40% dos casos parecem ter doença 

leve; 40% doença moderada; 15% parecem progredir para doença grave; e 5% 

ficam em estado crítico. Pessoas idosas e com condições de saúde pré-

existentes (pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou 

diabetes) parecem desenvolver doenças graves com mais frequência do que 
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as outras. São considerados dentro do grupo de risco, além dos casos 

previstos no Decreto Estadual nº 29.548/2020 e pelos documentos emitidos 

pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD): 

 

• Maiores de 60 anos  

• Cardiopatas  

• Diabéticos  

• Doentes respiratórios crônicos  

• Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)  

• Imunossuprimidos  

• Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade 

imunológica 

• Gestantes  

• Puérperas 

• Obesos 

• Tabagistas  

 

4.2.1.9 Medidas de controle de caso na unidade de ensino e 
exposição a situações de risco.  

 
Figura 18 – Medidas de controle. 
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4.3 CRITÉRIOS E ETAPAS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 

ESCOLARES 

 

4.3.1 Diretrizes para retomada das atividades presenciais 

 

Com base nos documentos referenciais, bem como nas Diretrizes 

Normativo-Pedagógicas, atendendo à legislação e recomendações dos órgãos 

de controle sanitário, cada Unidade de Ensino deverá construir seu plano de 

retomada das atividades presenciais, respeitando as etapas de planejamento, 

aquisição de material, bem como organização para funcionamento, para que só 

após autorização de órgão competente local, a unidade inicie as atividades, de 

forma gradual, sendo recomendadas as etapas descritas no Item 4.3.2. 

 

4.3.1.1 Critérios para retomada das aulas 

a. Seguir as orientações técnico-científicas do Comitê Científico, 

observando-se as condições adequadas relacionadas à normatização dos 

aspectos de biossegurança; 

b. Receber grupos de alunos de forma gradual, considerando o percentual 

estabelecido para o retorno; 

c. Gradativamente, aumentar a presença de alunos nos espaços escolares, 

observando-se criteriosamente a taxa de contágio do município, menor ou igual 

a 1, como também a disponibilização de pelo menos 30% dos leitos de 

UTI/COVID-19 do Estado; 

d. Organizar o processo ensino-aprendizagem de forma híbrida, aulas 

presenciais e não presenciais, seguindo as orientações relacionadas à 

reorganização curricular oriunda das Secretarias de Educação; 

e. Em caso de contaminação de aluno ou qualquer outra pessoa que transite 

no espaço escolar, observar o período mínimo de afastamento – 14 dias, 

mantendo atenção contínua sobre novos possíveis casos, não se demorando a 

tomar as medidas cabíveis com os órgãos da saúde aptos aos cuidados; 

f. Orienta-se que o retorno dos alunos siga uma gradação do maior para o 

menor, considerando que o jovem ou adulto apresentam maior compreensão 
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dos cuidados necessários a serem tomados, como também têm maior 

autonomia de seguir as orientações dos professores quanto ao ensino-

aprendizagem. 

 

4.3.2 Diretrizes para as etapas de retorno 

 

4.3.2.1 Instituições autônomas de nível superior, técnico e tecnológico. 

As instituições enquadradas nesta categoria deverão elaborar os 

próprios planos de retomada de atividades e protocolos de segurança, 

fundamentados nas diretrizes deste Documento. Antes do efetivo retorno das 

atividades presenciais, estas instituições deverão encaminhar cópias dos 

respectivos planos e protocolos de segurança à Secretaria de Estado e à 

Secretaria Municipal de Educação para conhecimento e acompanhamento. 

As Secretarias Estadual e Municipais de Saúde também deverão ser 

comunicadas para o devido acompanhamento deste retorno. 

Transcorridos 14 dias desta etapa inicial, sem que haja agravamento nos 

índices de saúde do Estado e do Município onde a instituição está localizada, 

recomenda-se dar início à etapa posterior. 

 

4.3.2.2 Ensino médio e profissionalizante.  

 

Vencida a etapa de retorno anterior, sem agravamento das condições de 

saúde a nível estadual e municipal, recomenda-se a retomada de atividades da 

etapa de ensino médio e profissionalizante da Educação Básica, observadas as 

diretrizes deste Documento.  

As instituições que não disponham de ensino nos níveis elencados no 

item 4.3.2.1, deverão aguardar a conclusão da etapa anterior para o início das 

próprias atividades. 

 

4.3.2.3 Ensino fundamental anos finais (6° ao 9° ano) e iniciais (1° ao 5° ano). 

Vencida a etapa anterior sem agravamento das condições de saúde a 

nível estadual e municipal, recomenda-se a retomada de atividades de ensino 

nos níveis finais (6º ao 9º ano), observadas as diretrizes deste Documento.  
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Transcorridos 14 dias desta etapa inicial, sem que haja agravamento nos 

índices de saúde do Estado e do Município onde a instituição está localizada, 

recomenda-se dar início à etapa posterior, do Ensino Fundamental anos iniciais 

(1° ao 5° anos).  

 

4.3.2.4 Educação infantil  

 

Recomenda-se que o retorno das atividades presenciais na educação 

infantil ocorra de forma gradual, respeitando as especificidades de cada faixa 

etária, que corresponde às crianças de 0 a 5 anos, sendo oferecida a creche 

para crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. 

Orienta-se que seja avaliada, antes do início desta etapa, a situação 

epidemiológica no Município onde a escola esteja localizada e a situação dos 

Municípios em seu entorno.  

Orienta-se, ainda, que o ensino presencial nas etapas de creche e 

berçário seja retomado 14 dias após o início das atividades presenciais do nível 

de pré-escola e somente se não houver agravamento da situação 

epidemiológica local. Outro requisito a ser respeitado antes da retomada do 

ensino na educação infantil é a disponibilidade mínima de 30% dos leitos de 

UTI Pediátrica no Estado ou Município. 

 

4.3.3 Espaços administrativos: secretarias, diretorias regionais e unidades de 

ensino. 

Os Setores Administrativos deverão ser os primeiros a adotar o retorno 

das atividades presenciais, na terceira fase prevista na Governança deste 

Documento Potiguar, haja vista que os profissionais desses setores são 

responsáveis pela organização administrativa para funcionamento dos espaços 

escolares, atendendo às seguintes recomendações:  

• Incentivar a vacinação contra a gripe, seguindo orientações das 

autoridades sanitárias, para facilitar a diferenciação do diagnóstico da 

COVID-19. 

• Os profissionais devem ter ciência sobre os cuidados de prevenção fora 

do espaço de trabalho.  
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• No caminho ao local de trabalho, se possível, ter sempre um recipiente 

com álcool em gel 70%, ou outro produto devidamente aprovado pela 

ANVISA, para higienização das mãos. 

• Ao chegar ao local de trabalho, deixar os pertences em um local seguro 

e higienizar as mãos. 

• A máscara é de uso obrigatório, exceto nos casos ressalvados no item 

4.2.1.1 deste Documento. Recomenda-se, também, o uso de máscaras 

do tipo face shield.  

• É proibido emprestar ou usar máscaras de outras pessoas. 

• Orientar sobre novas rotinas de proteção aos trabalhadores com maior 

risco de desenvolver quadros graves da COVID-19. 

• É obrigatório o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre 

as mesas. 

• Computadores e/ou superfícies das mesas que venham ser 

compartilhado em contra turno, deverá ser higienizado antes do uso. 

• O acesso de pessoas às salas e ambientes administrativos deve ser 

controlado, inclusive, com aferição de temperatura corporal das pessoas 

que desejem entrar, utilizando termômetro digital. 

• Manter abertas as janelas e portas, a fim de possibilitar maior circulação 

de ar. 

• Proibir a formação de rodas de conversas presenciais. 

• Orientar os trabalhadores a solicitar ajuda caso estejam se sentindo mal, 

sobretudo, se sentirem febre, tosse ou falta de ar.  

• Realizar estudos sobre a recomposição e o dimensionamento da força 

de trabalho para a instituição, sobretudo, para prevenir a intensificação 

das jornadas de trabalho em áreas estratégicas dos planos locais. 

• Os trabalhadores no grupo de risco não retornarão, devendo manter 

suas atividades de forma remota. 

• Em caso de suspeita, o profissional deverá buscar atendimento na 

Unidade Básica de Saúde mais próxima. Caso confirmada a suspeita 

para COVID-19, informar ao superior para que os profissionais que 
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mantiveram contato com pessoas acometidas pela doença sejam 

afastados por 14 dias. 

• Estado e Municípios deverão dispor de teste do tipo RT/PCR (swabs), 

sorológico e ou teste rápido em suas unidades de saúde.  

 

4.3.4 Diretrizes para o monitoramento da saúde após retorno das 

atividades escolares 

 

4.3.4.1 Medidas de controle diante do surgimento de caso suspeito da 

COVID-19 

 

• Quando um membro da comunidade escolar apresentar sintomas 

gripais, como tosse, febre, cansaço, dor no corpo e dor de cabeça ou 

dor de garganta, durante ou após a permanência na unidade escolar, 

deverá haver o afastamento imediato das atividades.  

• O gestor da unidade deve buscar informações diárias da evolução dos 

sintomas junto aos familiares da pessoa enferma, assim como, 

acompanhar o estado de saúde das demais pessoas da Unidade 

Escolar que com ele tiveram contato.  

• O portador dos sintomas só deverá retornar às atividades presenciais 

após autorização médica. 

• A Unidade de Ensino deverá informar à Secretaria, Diretoria Regional ou 

Unidade Básica de Saúde os casos suspeitos da COVID-19, para que as 

instituições de controle de saúde adotem medidas de acompanhamento. 

Cabe à escola recomendar à unidade básica mais próxima ou 

referenciada para consulta, testagem ou tratamento, dada a condição de 

saúde que se apresente. 

• As Secretarias e Unidades de Ensino devem monitorar, por meio das 

orientações mencionadas no item 4.2.1.9, estudantes e profissionais que 

estejam inseridos em atividades presenciais, a fim de prevenir quaisquer 

contágios. 
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• O sistema público de saúde deverá dispor de testagem para casos 

suspeitos, que sejam considerados no atendimento clínico COVID-19, 

sendo estudantes e profissionais da educação testados, mediante 

critério técnico. 

 

 

 

4.3.4.2 Medidas de controle diante da confirmação de caso da COVID-19 

• O indivíduo diagnosticado com COVID-19 deve ser imediatamente 

afastado das atividades presenciais. 

• Os profissionais que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com 

COVID-19 deverão ser notificados pelo órgão de saúde local, a cumprir 

quarentena domiciliar de 14 (quatorze) dias, independentemente de 

aparecimento de sintomas, mantendo a rotina de trabalho remoto, 

sempre que possível. 

• Os estudantes que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com 

COVID-19 deverão cumprir quarentena domiciliar de 14 (quatorze) dias, 

independentemente de aparecimento de sintomas, sendo-lhes 

disponibilizadas atividades não presenciais durante o período de 

afastamento. 

• Recomenda-se que a escola tenha um espaço reservado e apropriado 

para a situação em que haja adoecimento de algum aluno, professor ou 

funcionário. A sala destina-se à espera do responsável e/ou pessoa que 

o auxilie em acompanhamento à Unidade Básica de Saúde. 

• Dependendo do contexto clínico, poderá haver a necessidade de 

conduzir o estudante ou servidor para atendimento médico mais próximo 

ou referenciado no plano de retorno às atividades. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 

 

As possibilidades de adoecimento humano no trabalho derivam das 

diversas condições, as quais o trabalhador pode estar exposto em seu contexto 
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laboral. Com a pandemia da COVID-19, os riscos existentes nas atividades 

laborais são agravados pela exposição ao novo Coronavírus, agente de risco 

biológico capaz de provocar sérios problemas de saúde e levar os portadores a 

óbito. Diante desse cenário, é imprescindível a adoção de todas as medidas 

preventivas aplicáveis para evitar a transmissão do agente, assegurando o 

resguardo dos trabalhadores que atuam nas Unidades de Ensino. 

Independentemente do regime de trabalho a ser instituído, ressalta-se a 

necessidade do planejamento das jornadas laborais para evitar a sobrecarga 

dos trabalhadores, observando-se o respeito às cargas horárias estabelecidas. 

  

4.4.1 – Requisitos de segurança para os profissionais em regime de 

trabalho presencial 

Visando ao resguardo da saúde e segurança dos trabalhadores de todas as 

áreas de atividades, seguem requisitos gerais de segurança ocupacional para 

os trabalhadores considerados aptos ao retorno das atividades presenciais, 

adaptados da Nota Informativa 02/2020 – SESAP/CEREST: 

• Manter em atividade remota os trabalhadores caracterizados como 

pertencentes aos grupos de risco. Quando a presença de trabalhadores 

destes grupos for indispensável, devem ser afastados de atividades que 

envolvam aglomeração ou atendimento ao público externo, e retornarem 

mediante anuência do envolvido.  

• Realização dos exames médicos ocupacionais de retorno ao trabalho, 

com atestado médico de aptidão para o retorno. 

• Promover a capacitação e treinamento prévio e continuado de todos os 

profissionais considerados aptos para o retorno presencial sobre os 

riscos ocupacionais e medidas de prevenção adotadas pela unidade. 

• Devem ser observadas medidas de prevenção à eventual sobrecarga de 

trabalho provocada pela duração excessiva ou extensão da jornada de 

trabalho, mudanças de turnos de atividades ou redução dos intervalos 

de repouso.  

• Devem ser observadas medidas de prevenção à fadiga no trabalho, bem 

como outras situações desgastantes ao trabalhador entre as quais: 
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assédio moral, estigmatização dos trabalhadores que apresentem 

sintomas gripais ou que sejam identificados com COVID-19. 

• Deve ser respeitado o direito de recusa ao trabalho por parte do 

indivíduo que constate condições laborais claramente inseguras e/ou 

inadequadas, que importe grave risco à vida e à saúde do profissional. 

 

4.4.1.1 Requisitos específicos para os trabalhadores terceirizados. 

Além dos requisitos gerais supracitados, os trabalhadores vinculados a 

empresas prestadoras de serviços terceirizados, submetidos ao regime 

celetista, são contemplados pelos requisitos dispostos na Portaria nº 3.214 de 

08 de julho de 1978, que aprova as normas regulamentadoras de segurança do 

trabalho.  

O atendimento a essas normas é de caráter obrigatório pelas empresas 

prestadoras de serviços, cabendo à gestão do órgão/entidade contratante da 

empresa o acompanhamento da observância de todos esses requisitos, 

mediante responsabilização subsidiária. Entre tais critérios, convém mencionar: 

• A realização dos exames médicos admissionais e periódicos, 

indicados pelo médico do trabalho, para assegurar que o trabalhador 

possua as condições de saúde para a retomada presencial. 

• O fornecimento das vestimentas de trabalho e dos EPIs adequados 

aos riscos das atividades realizadas, em quantidade necessária e em 

perfeito estado de conservação e funcionamento.  

• O compatível dimensionamento do número de trabalhadores com a 

demanda de serviços a realizar. 

• A capacitação dos funcionários sobre os riscos inerentes ao ambiente 

e à natureza do trabalho, as medidas preventivas aplicáveis, o 

adequado uso dos EPIs e das ferramentas de trabalho fornecidas, os 

procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou doença 

ocupacional. 
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• A capacitação proposta no item anterior deve ocorrer em horário útil 

de trabalho e o tempo em que o trabalhador nela permanecer deve 

ser computado como jornada normal de trabalho. 

• A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), em prazo 

legalmente estipulado, referente aos trabalhadores diagnosticados 

com COVID-19, e seu imediato afastamento das atividades.  

 

 

4.4.2 Requisitos de segurança para os profissionais em regime de 

trabalho remoto 

O Ministério Público do Trabalho divulgou uma Nota Técnica voltada às 

condições do trabalho remoto, preocupado com os riscos psicossociais em 

decorrência do isolamento social durante o período da pandemia da COVID-19.  

As medidas e recomendações buscam minimizar os impactos negativos 

da pandemia no mundo do trabalho.  A referida Nota Técnica, amparada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), ressalta o objetivo de indicar as 

diretrizes a serem observadas por estabelecimentos de ensino, a fim de 

garantir a proteção da saúde e dos demais direitos fundamentais dos(as) 

professores(as) que exercerem as suas atividades laborais de forma não-

presencial. O trabalho em home-office se configura como trabalho remoto, por 

meio de plataformas virtuais, com o uso da internet. As medidas preconizadas 

nesse item, baseadas na Nota Técnica do Ministério Público contemplam todos 

os profissionais que permaneçam em trabalho remoto: 

 

• Respeito aos direitos humanos. 

• Respeito ao desenvolvimento da personalidade e ao exercício da 

cidadania em meios digitais. 

• Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo. 

• Trabalho normal não superior a oito horas diárias e 30 horas semanais. 
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• Respeito ao princípio da liberdade de cátedra, consistente na “liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. 

• Valorização dos profissionais da educação escolar. 

• Adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 

segurança e desempenho eficiente. 

• Valorização da compatibilidade da vida profissional e familiar de 

docentes em trabalho por meio de plataformas virtuais, trabalho remoto. 

• Respeito aos parâmetros da ergonomia organizacional, no que destaca: 

“as exigências de tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo 

de trabalho e conteúdo das tarefas”. 

• Respeito à ergonomia física (uso da cadeira, postura, outros).  

• Considerar os intervalos para refeição e repouso para os profissionais. 

• Considerar a gravação de aulas e outras atividades, alertando para a 

necessidade de solicitar o termo de consentimento de uso da imagem de 

professores, estudantes e qualquer pessoa que integre as filmagens, 

respeitando o direito de imagem e à privacidade, assegurando-lhes a 

realização da atividade sem exposição do ambiente doméstico, seja por 

meio digital ou outro meio que possibilite o exercício de tal direito. 
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5. COMUNICAÇÃO POPULAR E COMUNITÁRIA 
 

 

Nesse momento de apreensão e de muitas dúvidas em relação à 

pandemia do novo Coronavírus no Brasil, a busca por informações confiáveis 

se faz cada vez mais necessária. Por isso, no retorno das atividades 

presenciais, as Unidades de Ensino, Secretarias de Educação e Unidades 

Administrativas devem reforçar as ações de comunicação, a fim de tornar o 

processo de retorno acessível e esclarecedor, evitando transtornos e possíveis 

tumultos. Portanto, orienta-se que as ações de comunicação popular e 

comunitária considerem as frentes, abaixo relacionadas, na execução de suas 

políticas de comunicação:  

Frente 01: Educativa. 

Frente 02: Promoção à Saúde. 

Frente 03: Combate a Fake News (notícias falsas)  

Para ampliar o acesso à informação a respeito do novo Coronavírus, 

além de reiterar a comunicação como fundamental instrumento de ligação entre 

escola/família e comunidade, sugere-se a realização das seguintes ações: 

• Comunicar o plano de retomada das aulas.  

• Sinalizar o espaço escolar com cartazes orientativos, acessível para 

pessoas com deficiência que deverão ter a garantia da comunicação. 

• Utilizar sinalização em espaços por grau de risco, a fim de evitar 

aglomeração, a depender do espaço da Unidade de Ensino e 

quantitativo de pessoas na escola. 

• Após a definição de retorno das aulas presenciais, recomenda-se 

informar, com clareza, a comunidade escolar sobre os critérios 

utilizados, comunicando a todos as medidas de prevenção, 

acompanhamento e procedimentos em casos assintomáticos e 

sintomáticos. 

• Utilizar canais de comunicação, estabelecendo um diálogo franco, aberto 

e acessível, como forma de minimizar dúvidas e contar com o apoio da 

população.  
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• Utilizar os meios de comunicação oficial, como contatos institucionais 

nas mídias sociais e informativos que poderão ser fixados na entrada 

das instituições, sala e transporte escolar, a fim de garantir que todos 

tenham acesso às informações. 

 

5.1 Comunicação interna entre escola e secretaria 

a) Deve-se considerar que permanecerão afastados aqueles que fazem 

parte dos grupos de maior risco ou tenham contato domiciliar com 

grupos de risco. Aqueles pertencentes aos grupos de risco que tiverem 

infecção documentada e com recuperação podem retornar ao trabalho 

presencial; 

b) Profissionais dos grupos de maior risco deverão ser direcionados a 

atividades remotas, não presenciais, para cumprimento da carga horária 

exigida, mediante contratação ou concurso público. 

 

5.2 Comunicação externa entre escola e família 

• A Comunidade escolar: estudantes, professores, diretores, 

coordenadores pedagógicos e profissionais da educação deverão ser 

orientados continuamente sobre medidas seguras de combate a COVID-

19. 

• Os familiares: mães, pais, responsáveis, tias, tios, primas, primos, avós, 

irmãs e irmãos mais velhos e/ou outros responsáveis legais pelo 

estudante, deverão ter completo conhecimento das ações individuais e 

coletivas da Unidade de Ensino, a qual o aluno está incorporado. 

• As instituições responsáveis por tomadas de decisão, como: poder 

público, especialmente, das Secretarias Municipais de Educação, de 

Saúde e Conselhos de Educação locais, deverão analisar, 

periodicamente, se as cidades e suas unidades de ensino devem ser 

reabertas. 

• Desenvolver campanhas de comunicação a serem implantadas nas 

mídias sociais (posts, vídeos, infográficos, podcast); nas escolas, 

cartazes de orientações gerais, sinalização e demarcação de 
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distanciamento, com relação aos procedimentos a serem adotados e 

seguidos por todos. 

• Adotar linguagem acessível e conteúdo motivador, a fim de transmitir 

confiança a toda comunidade escolar, ajudando-a na conscientização e 

motivação de todos para o enfrentamento da crise. 

• Colocar placa com identificação, na entrada da sala de aula, da 

quantidade máxima de uso de pessoas. 

• Orientar os familiares dos estudantes acerca da verificação de sintomas 

da COVID-19, a exemplo de sintomas gripais, o que deve ser informado 

imediatamente à direção/gestão escolar. 

• Disponibilizar vídeos nas redes sociais da escola sobre como colocar e 

retirar as máscaras. 

• Colocar cartazes com a técnica da lavagem das mãos em todos os 

banheiros e da técnica da higiene das mãos com álcool em gel (em 

todas) nas salas de aula e setores administrativos. 

• Expor cartazes com orientações sobre como proceder em caso de tosse 

ou espirro, alertando para que seja evitado o toque nos olhos, nariz ou 

boca. 

• Orientar o comércio próximo à Unidade Escolar quanto ao cumprimento 

das regras sanitárias.  

• Orientar (a) todos os membros da comunidade escolar sobre os riscos 

associados ao uso de álcool 70% e sobre as medidas preventivas 

cabíveis. 
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ANEXOS 
ANEXO A 

MODELO DE ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSICOS – PLANTA BAIXA. 
  

ANEXO B 
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ADAPTAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSIOS / ETALHAMENTO  
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diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20200926&id_doc=698054#:~:text=RESOLUÇÃO CEE-RN Nº 04,o Rio Gr… 1/1

RESOLUÇÃO CEE-RN Nº 04/2020, de 21 de setembro de 2020.
 

Dispõe sobre a aprovação do “Documento Potiguar” –
“Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares nos
Sistemas Estadual e Municipais de Ensino o Rio Grande do
Norte”.
 

 O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, no
uso das atribuições definidas no art. 2º, Inciso II do seu Regimento Interno, em conformidade com a
legislação de regência e nos termos da decisão do Colegiado Pleno com base no Parecer nº 03/2020-
CP/CEE-RN, emitido no Processo nº 00410002.004879/2020-32 – SEI–SEEC-RN e aprovado nesta
data, que versa sobre assunto de natureza educacional, formalmente submetido à apreciação pelo
Senhor Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, e

 Considerando “o singular contexto de emergência na saúde pública mundial,
afetada pelo surgimento da pandemia causada pelo Coronavirus - COVID -19 e que devido ao alto
poder de propagação do vírus, vitimando milhares de pessoas em todo o mundo, as atividades
escolares presenciais - assim como de outros setores da sociedade atual - foram suspensas em todos
os continentes”;

 Considerando que “no Rio Grande do Norte, visando reforçar as medidas
preventivas de contenção da propagação do vírus e em proteção à vida, as autoridades sanitárias
estaduais e o Governo do Estado decidiram pela suspensão das atividades escolares presenciais, o
que ocorre a partir do Decreto Estadual nº 29.524, de 17 de março de 2020, situação que perdura
até o momento” e que “todavia, estatísticas oficiais vêm demonstrando, nos últimos meses,
contínuo declínio no número de casos novos e de óbitos de pessoas vítimas do COVID-19 no
Estado [...] o Documento Potiguar apresenta parâmetros para o planejamento e a implementação
de medidas que possibilitem um retorno seguro às atividades escolares presenciais”;

Considerando que o “Documento Potiguar”, originário do Comitê de Educação para
Gestão das Ações de Combate à Pandemia da COVID-19, criado pelo Decreto nº 29.973, de 9 de
setembro de 2020, para a gerência do combate da COVID-19 no âmbito do Sistema Estadual de
Ensino do Rio Grande do Norte, tem por objetivo definir “diretrizes que orientam com clareza os
Sistemas de  Ensino  do Estado e dos Municípios a enfrentarem com significativa segurança os
desafios novos que o contexto sanitário da COVID-19 colocou para a educação”, [...]
especialmente oferecendo “orientações para a comunidade escolar do estado, em todas as suas
instâncias organizativas, no tocante ao planejamento e aos procedimentos necessários ao retorno
da oferta de aulas presenciais”;

Considerando que sua elaboração foi realizada por um “colegiado composto por 46
participantes, representantes de 16 órgãos e instituições ligados às redes de educação e à
sociedade civil e coordenado pela SEEC”, no qual, o CEE-RN está representado por sua
Presidência na Coordenação e por três Conselheiros nos Grupos Temáticos;

Considerando, finalmente, que esse documento foi aprovado pelo “Grupo Consultivo
de Especialistas” instituído pela Portaria-SEI nº 759, de 19/03/2020, com a finalidade discutir e
propor recomendações nas áreas de vigilância e atenção em saúde para o enfrentamento da COVID
19, no âmbito do Comitê de Enfrentamento as Emergências em Saúde Pública de Importância
Estadual do Rio Grande do Norte, criado na SESAP, pela Portaria-SEI nº 207, de 29 de janeiro de
2020.

RESOLVE
Art. 1º Aprovar o Documento Potiguar “Diretrizes para Retomada das Atividades

Escolares nos Sistemas Estadual e Municipal de Ensino do Rio Grande do Norte”, elaborado pelo
Comitê de Educação para Gestão das Ações de Combate à Pandemia da COVID-19.

Art. 2º Esta Resolução tem vigência a partir da data de sua publicação, até ulterior
deliberação das autoridades do Poder Executivo e do órgão de saúde do Estado do Rio Grande do
Norte referente à situação de Pandemia da COVID-19.
Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, em Natal (RN), em 21 de setembro de
2020.
Conselheira Leideana Galvão Bacurau de Farias
Presidente do CEE-RN
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RECOMENDAÇÃO CONJUNTA n. 01/2021 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do

Procurador-Geral de Justiça e dos Promotores de Justiça infra-assinados, no uso de suas

atribuições legais, com fulcro nos artigos 129, inciso III e 134, caput ambos da CRFB/88,

no artigo 26, inciso I, da Lei 8.625/93 e da Lei Complementar n.º 80/94, e 

CONSIDERANDO que  incumbe  ao  Ministério  Público  a  defesa  do

patrimônio público e social, da educação, do meio ambiente e de outros interesses difusos

e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da CRFB/88; do artigo 25,

IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.625/93; e do artigo 67, inciso IV, alínea “a”, da Lei

Complementar Estadual nº 141/96; 

CONSIDERANDO que  a  garantia  do  direito  humano  à  educação,

encartada no rol  dos direitos fundamentais de natureza social  (art.  6º  da Constituição

Federal),  representa  condição  de  concretização  dos  fundamentos  e  dos  objetivos  da

República Federativa do Brasil,  inseridos nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal,

sobretudo a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, da marginalização e

redução  da  desigualdade  social  para  a  construção  de  uma  sociedade  livre,  justa  e

solidária;

CONSIDERANDO que  a  dignidade  da  pessoa  humana  pressupõe  o

desenvolvimento  mínimo  das  potencialidades  individuais  propiciados  pela  oferta  de

educação de qualidade, fator intrínseco à redução da desigualdade social;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 205, determina

que a educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser assegurada por meio

de “ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas” na forma

do seu art. 23, V, e do caput do art. 214, em regime de colaboração e responsabilidade

solidária, tal como se depreende da leitura conjugada dos seus artigos 30, VI e 211;

CONSIDERANDO que,  nos  diversos  expedientes  e  estudos

confeccionados, o Ministério Público do Rio Grande do Norte tem sempre destacado a

necessidade de as medidas de enfrentamento da epidemia guardarem fundamento em

“evidências científicas” e “análises sobre as informações estratégicas em saúde”, como

exigido pelo § 1º do art. 3º da Lei n. 13.979/2020;

CONSIDERANDO que, em um cenário de incertezas quanto às escolhas
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mais seguras do ponto de vista da saúde coletiva, a política pública de saúde deve estar

voltada à redução dos riscos de doenças, como impõe o art. 196 da CF, e que uma das

diretrizes do Sistema Único de Saúde é o atendimento integral, com prioridade para as

atividades preventivas (art.  198, II,  da Constituição da República Federativa do Brasil),

razões pelas quais, em qualquer cenário que apresenta múltiplas escolhas possíveis para

efetivação da política pública, impõe-se a adoção daquela que represente menores riscos

para a saúde coletiva;

CONSIDERANDO  que,  sempre  que  as  decisões  governamentais

estiverem  embasadas  em  evidências  científicas  sólidas  e  alicerçadas  no  regramento

jurídico-constitucional em vigor, o Ministério Público Estadual atuou de forma estratégica,

preventiva e resolutiva, a fim de preservar o cumprimento dos comandos emanados pelas

autoridades sanitárias;

CONSIDERANDO,  por  outro  lado,  os  prejuízos  para  aprendizagem,

nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, para o desenvolvimento pleno

da criança e do adolescente, ocasionados pela manutenção das atividades pedagógicas

pela via unicamente remota;

CONSIDERANDO que  a  escola  não  é  apenas  um  espaço  de

aprendizagem  e  construção  de  conhecimento,  mas,  também,  desempenha  funções

fundamentais  de  socialização  e  cuidado,  não  se  mostrando  razoável  que  crianças  e

adolescentes permaneçam mais de um ano afastadas desse espaço por ação ou omissão

do Poder Público;

CONSIDERANDO a relevância da escola como espaço de proteção para

crianças e adolescentes que são vítimas de abusos e todas as formas de violência, dado

que a maior parte dos abusos contra essa parcela da população ocorre justamente dentro

de casa ou por pessoas próximas e de confiança da família;

CONSIDERANDO, portanto, que a escola é, por excelência, um espaço

de promoção e de proteção de direitos, não apenas de fomento da educação formal, e a

limitação do acesso físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos

meios  de  atendimento  e  reordenamento  das  atividades  coletivas  desenvolvidas  por

instituições como centros de referência de assistência social, unidades básicas de saúde,

delegacias de polícias, conselhos tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos,

colegas  de  aula  e  trabalho,  dificultam  a  atuação  da  rede  protetiva  que  visa  a  um

abrandamento ou mesmo dissolução de uma situação de vulnerabilidade;

CONSIDERANDO que,  em  relação  às  instituições  de  ensino,  isso  se

expressa  na  maior  dificuldade  de  identificar  casos  de  violência  e  negligência,  e  na
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interrupção  ou  fragilização  na  execução  dos  serviços  oferecidos  na  escola  como

alimentação  e  apoio  psicossocial,  atrelado  à  ausência  de  contato  com  colegas,

professores, entre outros;

CONSIDERANDO que a promoção de saúde mental na escola fortalece o

bom relacionamento  com a comunidade,  família  e  amigos,  e,  ainda,  ajuda  a  encarar

sentimentos e comportamentos de forma saudável, o que auxilia no desenvolvimento e

potencialização da resiliência, ou seja, a capacidade de desenvolvimento de habilidades

de  enfrentamento  para  potenciais  situações  de  crise.  Além  disso,  o  acolhimento

apropriado das demandas de saúde mental, neste momento, reduz a probabilidade de

evasão e abandono da escola1;

CONSIDERANDO que não consta no rol do art. 13 do Decreto Estadual

n.  29.583/2020,  alterado  pelo  art.  2°  dos  Decretos  Estaduais  n.  29.600/2020  e

29.634/2020, a atividade educacional presencial como serviço/atividade essencial;

CONSIDERANDO que, em que pese a ausência de previsão normativa

vigente específica conferindo ao serviço educacional  o status de serviço essencial  no

âmbito  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  há  de  se  concluir  pela  impertinência  da

suspensão de sua oferta por se tratar  de atividade indispensável  ao atendimento das

necessidades pedagógicas, emocionais e sociais do segmento infantojuvenil,  sem que

essa mesma restrição se estenda a outros serviços considerados também essenciais, e,

ainda, a serviços não essenciais;

CONSIDERANDO  que o serviço educacional tem natureza de atividade

essencial, devendo a decisão governamental de suspensão das aulas presenciais não se

lastrear em critérios de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, motivando-se,

apenas e tão somente, em critérios técnicos e científicos;

CONSIDERANDO  que  o  reconhecimento  das  atividades  escolares

presenciais  como  serviço  essencial  permitirá  que  essas  atividades  não  sejam

suspensas primeiramente do que outras atividades, que sequer são considerados

essenciais, como também que seja conferido o mesmo tratamento em relação aos

demais  serviços/atividades  tipificados  como essenciais  que  não  estão  sofrendo

interrupções;

CONSIDERANDO que,  desde setembro do ano passado,  iniciou-se no

Estado do RN um processo responsável e articulado para permitir o retorno seguro das

1  Preocupado com os impactos da pandemia na saúde mental de crianças, adolescentes e professores, o
Ministério  Público  de  Santa  Catarina  lançou  recentemente  a  cartilha  “Retorno  às  atividades
presenciais  na  escola  e  o  cuidado  com  a  saúde  mental”,  que  pode  ser  acessada  em:
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-lanca-cartilha-sobre-cuidados-com-a-saude-mental-na-volta-as-
aulas-presenciais. Acesso em 2 de março de 2021.
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atividades presenciais nas escolas, não só por meio da publicação de normativas com

regramentos  específicos,  mas,  sobretudo,  por  meio  da  elaboração  e  aprovação  do

Documento  Potiguar:  Documento  Potiguar  Diretrizes para a Retomada das Atividades

Escolares nos Sistemas Estadual e Municipais do Rio Grande do Norte, documento este

que assegura a elaboração e aplicação rigorosa de protocolos por cada instituição de

ensino;

CONSIDERANDO  que,  à  despeito  da  normatização  de  protocolo  de

biossegurança, o Estado do RN autorizou a retomada das aulas presenciais pela rede

privada  de  ensino  a  partir  de  05/10/2020,  por  meio  do  Decreto  n.  29.989/2020,

determinando a suspensão da realização de aulas presenciais no ano de 2020 na rede

pública de ensino do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO  que  as  atividades  escolares  presenciais  na  rede

pública estadual e municipais de ensino estão suspensas desde 17/03/2020 quando da

decretação do estado de calamidade pública no Estado do RN, em descompasso com as

Unidades de Ensino integrantes da rede privada que retomaram presencialmente suas

atividades em setembro de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de fazer valer a garantia constitucional

e legal de igualdade de oportunidades e a igualdade material de condições para o acesso

e permanência na escola, prevista no art. 206, I da CF e art.  3º, I, da LDB, de modo que

deve se tratar de forma equânime os estudantes da rede pública e privada quanto às

oportunidades educacionais;

CONSIDERANDO que a cisão do momento de retomada das atividades

escolares presenciais na rede privada e na rede pública intensifica de forma desumana a

desigualdade  social  entre  as  crianças  e  adolescentes  inseridas  em  famílias

socioeconômicas vulneráveis e aquelas pertencentes a famílias com melhores condições

financeiras; 

CONSIDERANDO o art. 208, §1º, da Constituição Federal, que reconhece

na educação um direito público subjetivo da criança e do adolescente, mesmo que híbrido

e  cumprindo  os  protocolos  estabelecidos,  pelo  que,  em  havendo  condições

epidemiológicas favoráveis,  não está na esfera de discricionariedade do gestor  a  não

reabertura  das  escolas,  pois  desaparece  o  fundamento  jurídico  que  levou  ao  ensino

remoto, que é a necessidade sanitária (respeitando-se o direito de opção dos pais);

CONSIDERANDO que  a  Recomendação  n.  26/2021  do  COMITÊ  DE

ESPECIALISTAS DA SESAP-RN PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELA

COVID-19,  recomendou  em  seu  item  01:  Ampliar  as  medidas  restritivas  em  todo  o
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território estadual, aumentado as estratégias de mitigação por um período de 21 dias,

sendo  passível  de  nova  avaliação,  devendo  permanecer  abertos  apenas  os  serviços

essenciais  balizadas  no  Quadro  1  do  documento,  dentre  os  quais  não  se  inclui  a

educação;

CONSIDERANDO que diante da Recomendação n. 26/2021 do referido

Comitê de Especialistas,  o Governo do Estado editou o Decreto n. 30.419,  de 17 de

março  de  2021,  onde  autorizou  o  funcionamento  das  atividades/serviços  essenciais

sugeridos pelo Comitê de Especialistas e, no art. 7º, determinou a suspensão das aulas

presenciais das redes pública e privada de ensino, de todos os níveis de ensino, com a

manutenção do ensino remoto, quando possível, excepcionando apenas o treinamento de

profissionais  de  saúde  e  aulas  práticas  e  laboratoriais  destinadas  aos concluintes  do

ensino superior;

CONSIDERANDO a  constatação  de  que  parte  das  atividades/serviços

elencados como essenciais no art. 13 do Decreto Estadual n. 29.583/2020, alterado pelo

art. 2° dos Decretos Estaduais n. 29.600/2020 e 29.634/2020, está liberada, enquanto que

o  serviço  educacional  também de  natureza  essencial  está  suspenso,  nos  termos  do

Decreto n. 30.418, de 17 de março de 2021;

CONSIDERANDO que são incalculáveis e irreversíveis os custos sociais

decorrentes da paralisação das atividades escolares. É incomensurável o prejuízo para o

desenvolvimento de toda uma geração de crianças e adolescentes, que já perderam um

ano letivo  inteiro  de  atividades presenciais  e  de  convívio  social,  e  que podem agora

permanecer por mais semanas ou talvez meses sem ir para a escola;

CONSIDERANDO as  evidências  científicas2,  colhidas  por  órgãos

reconhecidos nacional e internacionalmente (Sociedade Brasileira de Pediatria3, Centro

Europeu para Prevenção e Controle de Doenças4, Centro de Controle e Prevenção de

Doenças dos Estados Unidos5,  Banco Interamericano de Desenvolvimento6,  UNICEF7,

2  Um  bom  resumo  de  diversas  pesquisas  publicadas  em  revistas  de  renome  internacional  está  em:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/01/covid-e-criancas-saiba-o-que-os-estudos-mais-recentes-dizem-
sobre-volta-as-aulas-transmissao-e-gravidade-da-doenca.ghtml e
http://vozesdaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Levantamento-internacional_Retomada-presencial-das-aulas.pdf.

3  Nota complementar – Retorno seguro nas escolas. Disponível em:  https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22896d-NC_-
_Retorno_Seguro_nas_Escolas.pdf. Acesso em 1º de março de 2021. 

4  COVID-19  in  children  and  the  role  of  school  settings  in  transmission  –  first  update .  Disponível  em:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-
first-update_1.pdf. Acesso em 1º de março de 2021.

5  Operational  Strategy  for  K-12  Schools  through  Pased  Mitigation.  Disponível  em:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html.  Acesso  em  1º  de  março  de
2021. 

6  COVID-19 e a reabertura das escolas: uma revisão sistemática dos riscos de saúde e uma análise dos custos educacionais e
econômicos. Disponível em: https://publications.iadb.org/pt/covid-19-e-reabertura-das-escolas-uma-revisao-sistematica-dos-riscos-
de-saude-e-uma-analise-dos. Acesso em 1º de março de 2021.

7  Aulas  presenciais  e  transmissão  da  COVID-19:  uma  revisão  das  evidências.  Disponível  em:
https://www.unicef.org/brazil/media/12081/file/aulas-presenciais-e-transmissao-da-covid-19-uma-revisao-das-evidencias.pdf.
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entre outros), que se avolumam no sentido de que as crianças acometidas pela doença

não  só  não  evoluem,  em  regra,  para  casos  graves,  como  também  são  menos

transmissoras da COVID-19,  assim como que as escolas não são principais focos de

transmissão do vírus, sobretudo quando há protocolos e planos de contingenciamento

para a situação de contaminação;

CONSIDERANDO a Nota Técnica, Dados Epidemiológicos da COVID-19

em Pediatria, datada de 17/03/2021, da Sociedade Brasileira de Pediatria que registrou

que “em  2021,  até  o  presente  momento,  observamos  menor  proporção  de

hospitalizações,  menor  proporção  de  mortes  e  menor  taxa  de  letalidade  nas

crianças e nos adolescentes de 0 a 19 anos em comparação ao ano de 2020. A

análise das taxas de letalidade entre os hospitalizados por SRAG devida à COVID-

19 mostrou também menores taxas em 2021 em comparação com 2020. A tendência

de redução de letalidade foi uniforme nos diferentes estratos de idade”; 

CONSIDERANDO que  o  levantamento  internacional  de  retomada  das

aulas  presenciais8,  elaborado  pela  consultoria  Vozes  da  Educação  e  atualizado  em

fevereiro deste ano, concluiu, após examinar detalhadamente a experiência de reabertura

das escolas em 21 países do mundo, que:

Os dados encontrados neste levantamento revelam que, na maioria dos países
pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da curva do país.
Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para
Prevenção e Controle de Doenças, publicado em dezembro de 2020. O estudo
ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das
escolas se deu por causa do relaxamento de outras medidas de distanciamento,
mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso,
ressalta  que  o  fechamento  das  escolas  deve  ser  utilizado  como  último
recurso de contenção da pandemia. 
O estudo também mostrou que  profissionais da educação não correm risco
maior de infecção do que outras profissões, embora o risco aumente em casos
de contato entre muitos adultos e jovens a partir de 16 anos. 

Pesquisa do BID publicada em fevereiro de 2021, avaliando especificamente a
situação  na  América  Latina,  também  concluiu  que  "com  uma  estratégia  bem
implementada  para  controle  da  Covid-19,  em  contextos  onde  a  doença  está
controlada,  é  possível  manter  as  escolas  abertas  sem  consequências
significativas na transmissão comunitária do vírus.”
Importante ressaltar que nenhum dos dois estudos contempla dados das novas
variantes do vírus, e que este levantamento não conseguiu avaliar o impacto da
nova variante nos países porque em muitos lugares as escolas foram fechadas.
Na primeira versão deste levantamento, identificou-se que países cuja reabertura
foi  considerada satisfatória promoveram o retorno às aulas quando a curva de
contágio estava decrescente ou estável em níveis não elevados. Nesta versão, foi
possível confirmar que, com a reabertura das escolas a tendência do número de
casos  foi  mantida.  Isso  significa  que  não  se  identificou  correlação  entre  a
reabertura das escolas e um eventual aumento nos índices de transmissão

Acesso em 1º de março de 2021. 

8  Disponível  em:  https://fundacaolemann.org.br/storage/materials/XubyJSfFwKjlukoJ6dJ4XGspLn7uzzzQbcWkz7GG.pdf.  Acesso
em 1º de março de 2021.
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comunitária. Para  se  ter  uma  ideia,  dos  21  países  analisados,  nove  tiveram
retorno  considerado  satisfatório  (África  do  Sul,  Alemanha,  China,  Dinamarca,
França, Nova Zelândia, Portugal, Singapura e Suécia), indicando que mesmo com
a reabertura  de todas  as  escolas,  não foi  registrada evolução na  curva  de
contágio nos dois meses subsequentes.

CONSIDERANDO que  configura  um  contrassenso  suspender,  por

completo, as atividades presenciais nas escolas – atividade de baixo risco –, enquanto

outras atividades, de menor relevância social, permanecem em funcionamento;

CONSIDERANDO que, em casos suspeitos ou confirmados de infecção

nas  escolas,  cabe  inicialmente  aplicar  plano  de  contingência  (que  deve  prever  o

isolamento, rastreio de contato, substituição dos professores etc.), elaborado justamente

para esse fim, e, não, suspender automaticamente todas as aulas presenciais;

CONSIDERANDO que as crianças ao frequentarem as escolas podem

estar muito mais protegidas do que no ambiente doméstico, sobretudo quando não há

medidas restritivas  de atividades econômicas,  de  modo que os  pais  ou  responsáveis

ficam  impossibilitados  de  cuidar  pessoalmente  de  seus  filhos,  os  quais  acabam

permanecendo sob a supervisão de terceiros, muitas vezes em condições precárias, ou

sem supervisão;

CONSIDERANDO não restar dúvida, portanto, de que a educação recebe

prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância como direito social e

fundamental, razão pela qual, no contexto de atividade essencial, deve ser a primeira a

retornar  e  a  última  a  paralisar,  e  a  paralisação  deve  ocorrer  apenas  em caso  de

justificada necessidade sanitária;

CONSIDERANDO,  nessa  linha,  a  Carta  aberta  às  prefeitas  e  aos

prefeitos eleitos dos municípios brasileiros,  elaborada pelo Fundo das Nações Unidas

para a Infância – UNICEF, na qual o órgão conclama que  “as escolas devem ser as

últimas  a  fechar  e  as  primeiras  a  reabrir  em  qualquer  emergência  ou  crise

humanitária.  É  fundamental  empreender  todos  os  esforços  necessários  para  que  as

escolas de educação básica reabram no início deste ano escolar, em segurança. É um

momento-chave que não podemos deixar passar.”

CONSIDERANDO que, quando ponderado o prejuízo à educação com a

necessária  proteção  da  saúde  e  da  vida  das  pessoas,  a  restrição  das  atividades

presenciais é compreensível e aceitável. Porém, a partir do momento em que a educação

é posta em segundo plano frente a atividades que não possuem o mesmo impacto social,

a situação torna-se inadmissível e exige pronta intervenção do Ministério Público na tutela

dos  direitos  fundamentais  de  crianças e  adolescentes,  que devem receber  prioridade

absoluta  na  implementação  das  políticas  públicas,  como  determina  o  art.  227  da
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Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que, nesse contexto de rediscussão de prioridades e

replanejamento da liberação de atividades, é fundamental  recordar que o princípio da

prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente tem previsão tanto no texto

constitucional (art. 227,  caput, CF/88), quanto no estatutário (art. 4º,  caput  e parágrafo

único, ECA), em que se impõe a primazia tanto no atendimento quanto na formulação de

políticas públicas destinadas à infância e à adolescência, in verbis:

Art.  4o É dever da família,  da comunidade, da sociedade em geral  e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d)  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas  relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.

CONSIDERANDO que o princípio da prioridade absoluta tem justificativa

diante da fragilidade própria da condição peculiar de ser humano em desenvolvimento

ostentada pela criança e pelo adolescente, que demanda uma atenção diferenciada e

prioritária.  Assim,  é  inquestionável  que  qualquer  medida  a  ser  adotada  pelo  Poder

Público, seja no contexto da pandemia ou fora dele, deve, necessariamente, levar em

consideração a prioridade – que é absoluta, portanto deve se colocar a frente de todas as

demais prioridades – garantida constitucionalmente às crianças e aos adolescentes;

CONSIDERANDO que num cenário de grave crise sanitária, o Estado

pode legitimamente suspender as atividades essenciais, porém a legalidade dessa

medida deve ser avaliada no contexto mais amplo de combate à pandemia e vir, no

mínimo,  acompanhada de medidas restritivas idênticas para todas as atividades

consideradas essenciais;

CONSIDERANDO que não se desconhece a autonomia do Estado de

decretar  medidas  restritivas  no âmbito  da  política  sanitária,  entretanto,  o  ente  estatal

possui  discricionariedade  mitigada  para  decidir  quais  são  as  providências  mais

adequadas para o enfrentamento da pandemia, e,  no momento em que decide tomar

essas  medidas  restritivas,  deve,  necessariamente,  seguir  a  ordem  legal  e

constitucional  de  prioridades,  de  onde,  o  desatendimento  desse  escalonamento,

permite a intervenção, no campo jurídico, do Ministério Público;

CONSIDERANDO que se o Estado, à luz das informações estratégicas
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em saúde que dispõe, entende que as aulas presenciais devem ser suspensas – o que é

perfeitamente admissível  diante  da grave crise  que enfrenta o sistema de saúde – é

absoluta e evidentemente incoerente que,  no mesmo cenário  sanitário,  considere que

outras atividades permaneçam em funcionamento, sendo essa incongruência que justifica

o controle da legalidade e da constitucionalidade da medida pelo Ministério Público;

CONSIDERANDO que  o  artigo  208,  §  2º,  da  Constituição  Federal,

estabelece que “O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”;

CONSIDERANDO,  por  fim,  a  aprovação de Enunciado pela  Comissão

Permanente  da  Educação  (COPEDUC),  do  Grupo  Nacional  dos  Direitos  Humanos

(GNDH), vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), que sintetiza

da  seguinte  forma  o  posicionamento  do  Ministério  Público  brasileiro  a  respeito  da

temática:

Ao Ministério Público compete a fiscalização da retomada das aulas presenciais
considerando os critérios sanitários aprovados pelo poder público, submetendo-os,
na  hipótese  de  insuficiência,  às  providências  legais.  Definidos  os  protocolos
sanitários e  pedagógicos próprios para a  política  educacional,  a  retomada das
aulas  presenciais,  embora  regrada,  gradual,  híbrida  e  progressiva,  faz-se
imprescindível porquanto relacionada à garantia de direito humano fundamental.

RECOMENDA ao Estado do Rio Grande do Norte, representado pela

sua Governadora, Srª Maria de Fátima Bezerra, que: 

1) adote as medidas legais pertinentes para incluir as atividades/serviços

educacionais presenciais,  em todas as etapas da educação básica,

das redes de ensino pública e privada, no rol das atividades/serviços

essenciais  nos  decretos  estaduais  a  serem  expedidos  acerca  das

medidas  para  o  enfrentamento  do  novo  coronavírus  no  âmbito  do

Estado do Rio Grande do Norte; 

2) confira  às atividades educacionais presenciais  o mesmo tratamento

normativo  em  relação  aos  demais  serviços  essenciais  quando  da

aplicação de medidas sanitárias restritivas;

3) quando houver necessidade epidemiológica, suspenda primeiramente

outras  atividades/serviços  que  tenham  menor  relevância  e  impacto

social  comparadas  com  as  atividades  escolares  presenciais,

priorizando a manutenção dessas atividades de educação presencial

em todas as etapas da educação básica das redes pública e privada

de ensino;
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4) confira tratamento igualitário em relação a suspensão das atividades

escolares  presenciais  na  rede  privada  e  pública  da  educação,

abstendo-se de autorizar apenas a retomada das atividades escolares

de forma presencial na rede privada de ensino, em descompasso com

a rede pública de ensino;

5) a suspensão da oferta das atividades escolares presenciais, tanto da

rede  pública,  quanto  da  privada,  seja  precedida  de  decisão

administrativa fundamentada, devendo indicar a extensão, os motivos,

os  critérios  técnicos  e  científicos  que  embasem  a  tomada  dessa

medida restritiva ao direito de exercício dessa atividade de natureza

indiscutivelmente essencial ao desenvolvimento em todos os aspectos

da criança e do adolescente.

Outrossim, requisita-se que,  no prazo de 05 (cinco)  dias,  diante da

urgência do caso, contados do recebimento desta recomendação, adotem medidas com o

objetivo  de  prestar  informações  a  78ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Natal

(78pjm.natal@mprn.mp.br),  sobre  o  cumprimento  ou  não  da  presente  recomendação

ministerial,  encaminhando-se  a  documentação  comprobatória  pertinente,

preferencialmente por meio eletrônico. 

Natal, 31 de março de 2021.

Eudo Rodrigues Leite

Procurador-Geral de Justiça

 Thatiana Kaline Fernandes

Promotora de Justiça
Coordenadora do CAOP Cidadania

Marilia Regina Soares Cunha Fernandes
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAOP Infância

Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas

 Promotora de Justiça 

EUDO RODRIGUES 
LEITE:1568787

Assinado de forma digital por 
EUDO RODRIGUES LEITE:1568787 
Dados: 2021.03.30 22:22:13 -03'00'

Thatiana Kaline 
Fernandes

Assinado de forma digital por 
Thatiana Kaline Fernandes 
Dados: 2021.03.30 22:46:22 
-03'00'

MARILIA REGINA SOARES 
CUNHA 
FERNANDES:1996568

Assinado de forma digital por 
MARILIA REGINA SOARES CUNHA 
FERNANDES:1996568 
Dados: 2021.03.30 22:56:46 -03'00'
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Iveluska Alves Xavier da Costa Lemos

Promotora de Justiça

Mariana Rebello  Cunha Melo de Sá

Promotora de Justiça

Rosane Cristina Pessoa Moreno

Promotora de Justiça

Sasha  Alves do Amaral 

Promotor de Justiça

Zenilde Ferreira Alves de Farias

Promotora de Justiça

↳hedbdesal.
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Oficio Conjunto n. 01/2021- PGJ/78ªPJP                 Natal, 31 de Março de 2021. 
 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Governadora do Estado do Rio Grande do Norte 
Maria de Fátima Bezerra 
Gabinete Civil do Governo do Estado do RN  
Natal/RN 
 
 
 

Senhora Governadora. 
 

 
O art. 227, caput, da Constituição Federal preconiza que é dever 

do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
reforçando o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente que essa primazia 
se impõe tanto no atendimento quanto na formulação e execução de políticas 
públicas destinadas à infância e à adolescência. 

 
Sabe-se que a escola não é apenas um espaço de 

aprendizagem e construção de conhecimento, mas, também, desempenha 
funções fundamentais de socialização, proteção e nutrição. 

 
Estudos científicos apontam os incalculáveis prejuízos para 

aprendizagem, nutrição, socialização, saúde mental e, de maneira geral, 
para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, ocasionados 
pelo fechamento das escolas. 

 
Não resta dúvida, portanto, de que a educação deve 

receber prioridade de tratamento como política pública, por sua relevância 
como direito social e fundamental, razão pela qual, no contexto de 
atividade essencial, deve ser a primeira a retornar e a última a paralisar, e 
a paralisação deve ocorrer apenas em caso de justificada necessidade 
sanitária. 

 
Registre-se que, quando ponderado o prejuízo à educação 

com a necessária proteção da saúde e da vida das pessoas, a restrição 
das atividades presenciais é compreensível e aceitável. Porém, a partir do 
momento em que a educação é posta em segundo plano frente a 
atividades que não possuem o mesmo impacto social, a situação torna-se 
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inadmissível e exige pronta intervenção do Ministério Público na tutela dos 
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, que devem receber 
prioridade absoluta na implementação das políticas públicas, como 
determina o art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
Nessa linha, a Carta aberta às prefeitas e aos prefeitos 

eleitos dos municípios brasileiros, elaborada pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância – UNICEF, na qual o órgão conclama que “as 
escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em 
qualquer emergência ou crise humanitária. É fundamental 
empreender todos os esforços necessários para que as escolas de 
educação básica reabram no início deste ano escolar, em segurança. 
É um momento-chave que não podemos deixar passar.” 

 
Diante da iminência de ser emitido novo ato normativo 

estadual em relação às medidas restritivas de enfrentamento à pandemia 
do COVID-19, considerando que o Decreto Estadual n. 30.419/2021 
vigorará até 02/04/2021 e de rediscussão de prioridades e replanejamento 
da liberação de atividades, é fundamental que a adoção dessas medidas 
restritivas, siga a ordem legal e constitucional de prioridades, além 
das evidências científicas, conferindo às atividades educacionais 
presenciais o mesmo tratamento normativo em relação aos demais 
serviços considerados essenciais. 

 
Considerando esse cenário, o Ministério Público Estadual 

expediu a Recomendação que segue anexa, no sentido de que o Estado do Rio 
Grande do Norte adote, dentre outras providências, as medidas legais 
pertinentes para incluir as atividades/serviços educacionais presenciais, em 
todas as etapas da educação básica, das redes de ensino pública e privada, no 
rol das atividades/serviços essenciais nos decretos estaduais a serem expedidos 
acerca das medidas para o enfrentamento do novo coronavírus no âmbito 
estadual. 

 
Deste modo, encaminhamos o sobredito ato recomendatório, 

certos de que o Estado do Rio Grande do Norte conferirá ao serviço educacional 
a máxima da prioridade absoluta. 

 
 
 

____________________________ 
Eudo Rodrigues Leite 

Procurador-Geral de Justiça 
 
 

__________________________________ 
Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas 

 Promotora de Justiça  

ISABELITA GARCIA 
GOMES NETO 
ROSAS:1655132

Assinado de forma digital por 
ISABELITA GARCIA GOMES NETO 
ROSAS:1655132 
Dados: 2021.03.31 11:05:16 -03'00'
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02/04/2021 E-mail de Ministerio Publico Rio Grande do Norte - Fwd: Ofício MPRN - URGENTE

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=45a2bc2adb&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1695777646439847710&simpl=msg-f%3A1695777… 1/1

ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS <isabelita.rosas@mprn.mp.br>

Fwd: Ofício MPRN - URGENTE 
1 mensagem

Gabinete PGJ <pgj@mprn.mp.br> 31 de março de 2021 16:38
Para: "E_78PMJ.NATAL" <78pmj.natal@mprn.mp.br>, ISABELITA GARCIA GOMES NETO ROSAS
<isabelita.rosas@mprn.mp.br>

Dra. Isabelita,
Segue acuse de recebimento de expediente remetido à Governadora Fátima Bezerra.
Abraço,
Maryland Galvão
Técnica do MPE - Mat. 171.186-5 
Secretária Especial do Gabinete PGJ
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça
Fone: 84-98839-8092

Forwarded Conversation 
Subject: Ofício MPRN - URGENTE 
------------------------ 

De: Gabinete PGJ <pgj@mprn.mp.br> 
Date: qua., 31 de mar. de 2021 às 13:41 
To: <pgj@mprn.mp.br> 

Prezados,
Em cumprimento à determinação do PGJ, Eudo Leite, encaminho o Ofício Conjunto n.º 001/21 - PGJ/78.ª PmJ (com
anexo), endereçado à Excelentíssima Senhora Governadora.
Gentileza acusar recebimento.
Maryland Galvão
Técnica do MPE - Mat. 171.186-5 
Secretária Especial do Gabinete PGJ
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça
Fone: 84-98839-8092

---------- 
De: Gabinete PGJ <pgj@mprn.mp.br> 
Date: qua., 31 de mar. de 2021 às 13:49 
To: Publicacoes Diario Oficial <publicacoesgac@rn.gov.br> 

---------- 
De: Publicacoes Diario Oficial <publicacoesgac@rn.gov.br> 
Date: qua., 31 de mar. de 2021 às 14:17 
To: Gabinete PGJ <pgj@mprn.mp.br> 

acuso recebimento

2 anexos

Oficio - Governadora - Recomendação Conjunta - Educação serviço essencial (1).pdf 
456K

Recomendação - Educação - atividade essencial - assinado ok.pdf 
563K
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Instruções de Impressão
Configure Todas as Margens para 7 mm. Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico). 

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) - Corte na linha indicada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Guia de Recolhimento do FDJ
Lei nº 9.619/2012

Nº 7000004125207

Processo Nº
(Uso Exclusivo da Secretaria)  08004870520218205001 Valor do FDJ 204,95

Partes  SINTE/RN x MP, DEFENSORIA DO RN E ESTADO DO RN.
Serviço 13002 AGRAVO DE INSTRUMENTO 1 204,95
Secretaria  (698) SECRETARIA JUDICIÁRIA/NATAL
Valor da Causa/Documento  0,00

Via do processo/documento - Anexar o Comprovante
Corte na linha pontilhada

   

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

Guia de Recolhimento do FDJ
Lei nº 9.619/2012

Nº 7000004125207

Processo Nº
(Uso Exclusivo da Secretaria)  08004870520218205001 Valor do FDJ 204,95

Partes  SINTE/RN x MP, DEFENSORIA DO RN E ESTADO DO RN.
Serviço 13002 AGRAVO DE INSTRUMENTO 1 204,95
Secretaria  (698) SECRETARIA JUDICIÁRIA/NATAL
Valor da Causa/Documento  0,00

Via da parte
Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE
F.D.J. Fundo de Desenvolvimento da Justiça  

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, NOSSA AGÊNCIA E CORREIOS 13/08/2021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE Convênio
F. D. J. Fundo de Desenvolvimento da Justiça 760686
Data do documento Número da Guia Data processamento Número da Guia
14/07/2021 7000004125207 14/07/2021 7000004125207
Uso da Agência Recebedora Espécie (=) Valor documento
 R$ 204,95
Instruções 
Pagamento em cheque, anotar no verso o "Número do convênio" e o "Número da Guia".
Não efetuar depósito e transferência.
Não receber após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
 

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Partes
SINTE/RN x MP, DEFENSORIA DO RN E ESTADO DO RN.

Cód. baixa
 Autenticação mecânica - Guia Não Compensável

86780000002-0 04950854645-1 92021081370-4 00004125207-3

Corte na linha pontilhada
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SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/07/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.58.12

1668301668

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADVOGADOS ASSOCIADOS - GO

AGENCIA: 1668-3    CONTA:         31.752-7

EFETUADO POR: CARLOS A MARQUES JR

================================================

Convenio  TRIBUNAL DE JUSTICA DO RN

Codigo de Barras   86780000002-0   04950854645-1

                   92021081370-4   00004125207-3

Data do pagamento                     14/07/2021

Valor em Dinheiro                         204,95

Valor em Cheque                             0,00

Valor Total                               204,95

================================================

DOCUMENTO:  071402

AUTENTICACAO SISBB:

C.328.B8B.C15.4CD.F10
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