
 

 

NOTA PÚBLICA Nº 01/2020 DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-GO 

O governo do Estado de Goiás, acompanhando as determinações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, publicou os Decretos nº 9.633/2020 

e n° 9.634 /2020 que tratam de medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 

propagação decorrente da Covid-19, em que a suspensão temporária das atividades dos 

estabelecimentos de ensino, públicos e privados, é um dos pontos centrais. Em 

conformidade com os referidos decretos, as atividades letivas estão suspensas em todas 

as redes educacionais do estado e em todos os níveis e modalidades da educação, desde 

18 de março de 2020, o que tem gerado preocupações. A pandemia provocada pela Covid-

19 confere, inquestionavelmente, uma situação de emergência nunca antes vivenciada, 

que impõe o isolamento social e, consequentemente, obriga os sistemas educacionais a 

encontrarem alternativas para a reorganização das atividades letivas.  

 A principal medida adotada, nesse sentido, tem sido a opção de implementação 

das atividades não presenciais e/ou presenciais mediadas por tecnologias, estabelecida 

por meio da Resolução nº 02/2020, de 17 de março de 2020, do Conselho Estadual de 

Educação, que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais no Sistema 

Educativo do Estado de Goiás, como medida preventiva à disseminação do Covid-19. 

Nesse contexto de excepcionalidade, o FEEGO, convida a comunidade escolar e toda a 

sociedade a considerarem que para o processo educacional seja assegurado a todos os 

estudantes, é necessário levar em conta a realidade e a diversidade da comunidade, 

principalmente dos que estão na constante situação de vulnerabilidade econômica e 

social. A atenção e a defesa à educação, objetivos aos quais este Fórum se dedica, se 

apresentam em consonância com os princípios constitucionais, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Plano Estadual de 

Educação e demais referências legais.  

As escolas públicas estaduais atendem em sua maioria a estudantes de diferentes 

realidades socioeconômicas, culturais e de acessibilidade, e grande parcela desses alunos 

é beneficiária do Programa Bolsa Família, Renda Cidadã e Cartão Cidadão, ou seja, 

integra famílias sem acesso a recursos tecnológicos e internet. Já necessitavam, portanto, 

de políticas sociais e assistenciais para assegurarem a própria subsistência, antes mesmo 

do estado de calamidade e emergência na saúde pública, por causa da pandemia do novo 

coronavírus. 

É sabido que o art. 206 da Constituição Federal de 1988 consagra princípios 

fundamentais que devem balizar as políticas educacionais, dentre os quais merece 

destaque a igualdade de condições de acesso e permanência à instituição educacional. 

Dada sua importância, esse princípio foi enfatizado pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 (LDBEN); pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Com base nesse princípio, o FEEGO, por meio desta 

nota, reflete sobre a efetividade das atividades e aulas desenvolvidas no formato não 

presencial, mesmo reconhecendo a excepcionalidade do momento, pois, como 

educadores sabemos que o lugar da escola é um espaço-tempo constituído para a 

construção coletiva do conhecimento e para a socialização de crianças, adolescentes, 



jovens e adultos, mediado por profissionais da educação devidamente qualificados e 

valorizados. 

O FEEGO também alerta para que os formuladores das normas e os executores 

das ações efetivas, apesar do momento difícil e complexo, possam ficar atentos para 

algumas questões e outros princípios importantes que devem ser observados. Entre essas 

preocupações destacamos: 

- Como será possível validar e reconhecer as ações desenvolvidas por cada escola? Existe 

alguma forma de acompanhamento? Alguma plataforma computacional está sendo usada 

no processo? 

- Serão estabelecidos critérios para garantir a todos a unidade do conhecimento produzido 

para que todos tenham acesso, mesmo àqueles que não possuem o acesso às tecnologias? 

- Em que medida ocorrerá o processo de avaliação desses educandos, sobretudo se houver 

a necessidade de manter o isolamento social durante todo o primeiro semestre?  

- É possível, mesmo de forma mínima, apresentar algumas orientações às escolas, ainda 

que resguardada sua autonomia, no sentido de reorganizar o ano letivo após o período do 

isolamento social? 

- A realidade das famílias em relação à disponibilidade e uso de equipamentos 

tecnológicos também precisa ser avaliada. Nesse sentido, como as redes de ensino 

poderão assegurar não só o uso de tecnologias necessárias, bem como as formas de 

interação mais adequadas? 

- Muitas escolas e seus professores ainda não se apropriaram adequadamente desta forma 

de ensinar, o que tem provocado insegurança e sobrecarga de trabalho aos profissionais. 

- A LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, não prevê a utilização da EaD na Educação 

Infantil, nem em casos emergenciais, como faz para com o Ensino Fundamental. Esta 

etapa da educação básica pressupõe como processos de aprendizagens ancorados 

interações e vivências mediadas pelos professores e professoras. As instituições 

educacionais poderiam somente dar sugestões de ações interativas das crianças com suas 

famílias. Compreendemos que as atividades seriam retomadas seguindo o mesmo 

calendário estabelecido pela instituição educacional, incluindo os dias de prolongamento, 

quando houver.  

- Pesquisadores da Educação Infantil apontam a importância e necessidade de pensarmos 

nas crianças de até 10 anos de idade e o que tem sido proposto para elas nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. O mais importante não é a contabilização das horas-aulas e sim 

do vínculo criança-instituição. Faz-se importante um outro tipo de abordagem 

pedagógica, visto que o processo de aprendizagem e desenvolvimento se dá́ nas interações 

com metodologias adequadas. 

- Outro ponto é que o cumprimento de carga horária escolar não pode prescindir a vida 

humana nesse contexto de crise sanitária que estamos vivendo, pois o que deve ser 

evidenciado é a solidariedade, o cuidado, o acolhimento, os vínculos afetivos positivos 

sobretudo, da população em vulnerabilidade social, nas quais estão grande parte das 

crianças brasileiras que estudam nas redes públicas municipais, estaduais ou conveniadas.  



 Mediante o exposto, o FEEGO reitera sua disposição ao diálogo e apoio junto aos 

sistemas educacionais de Goiás, aos profissionais da educação e às famílias, a fim de 

contribuir de modo sistemático, nesse momento da pandemia instalada, com a construção 

da melhor educação possível para os estudantes resguardando a vida. 

Goiânia, abril de 2020. 
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