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Casosdesuspeitadonovoco-
ronavírus dentro do ambiente
escolarvãodemandarorastrea-
mentodecontatoseafastamen-
topor 14diasdosquepodemter
se contaminado, mesmo sem
sintomas.Esseéumdosconsen-
sos do Grupo de Trabalho (GT)
responsável por aperfeiçoar a
proposta de regulamento para
retornosegurodasaulaspresen-
ciais em Goiás. A proposta ini-
cial era de suspensão das aulas
aoidentificarumcasosuspeito.

A superintendente da Escola
de Saúde de Goiás, Kelli Coelho
dos Santos, responsável pela
coordenação desse GT, adianta
novospontosdoprotocolodese-
gurançaderetornoàsaulas.En-
tre eles estão o rastreamento de
contatos, criação de comitês in-
ternos em cada unidade, regras
para funcionários terceirizados
queadentramaescolaeatédefi-
nição dos produtos de limpeza
que devem ser utilizadas na hi-
gienizaçãodosespaços.

Nodia15dejulho,umprojeto
deprotocoloderetornoàsaulas,
elaborado em conjunto por re-
presentantesdaEducaçãopúbli-
ca e privada, foi apresentado ao
Centro de Operações de Emer-
gência(COE)estadualdecomba-
te ao coronavírus. O POPULAR
trouxe,nodia16,ospontosprin-
cipais do documento. Já no dia
22de julho,oGTapresentouum
parecerdefendendoqueoproto-
colo fosse aperfeiçoado. A nova
versãodoconjuntoderegrasse-
rá apresentada na reunião do
COE da próxima quarta-feira.
(Vejaoquadro).

SegundoKelli,onovoprojeto
vaiindicarqueafamíliadosestu-
dantes vai ser orientada a não
permitiraidadoalunoparaaes-
cola em caso dele ter sintomas
como tosse, produção de catar-
ro,dordegargantaedificuldade
de respirar. A febre serámedida
naentradadaunidade.

“Ver todasaspessoasqueen-
traram em contato para serem
monitoradas e afastadas por no
mínimo 14 dias, se não houver
gravidade”,descreveKelli.Asu-
perintendeavaliaqueocumpri-
mentodasoutrasregras-distan-
ciamento, poucos estudantes
por turma, intervalos intercala-
dos - vai permitir o monitora-
mentodecontato.

Aprimeiraversãodoprotoco-
lonãodetalhavaações emcasos
de caso suspeito, apenas dizia
que,emcasodeCovid-19confir-
mado, as aulas seriam suspen-
sasdedoisacincodiaseasautori-
dadesdeSaúdeacionadas.

As aulas presenciais emGoi-
ásforamsuspensasentreosdias
15e18demarço.Aprevisãodere-
torno é para setembro,mas po-
derá ser reavaliada em meados
deagosto,dependendodasitua-
çãoepidemiológicanoEstado.

Umoutropontodemudança
no projeto é a área de transpor-
te.Aprimeirapropostadodocu-
mentorecomendavaqueosôni-
bus e vans escolares fossem hi-
gienizados a cada viagem e que
osalunostivessematemperatu-
ra medida antes de embarcar.
No entanto, Kelli explica que o
protocolo para o transporte em
sitransportedeveráserdefinido
por outra área. No caso, alçada
deles é de recomendações para
as pessoas queutilizamo trans-
porte, como o uso demáscaras,
álcool em gel caso toque em al-
go,evitarviagensempéeetique-
tasrespiratórias.

Asdefiniçõessobretranspor-
te são importantes porque um
retorno às atividades práticas
nas escolas pode refletir no uso
dos ônibus coletivos na Região
Metropolitana de Goiânia
(RMG). Goiás possui 1,4 milhão
de estudantes na Educação In-
fantil,EnsinoFundamentaleEn-
sinoMédiodoEstadodeGoiás,-
nasredespúblicaseprivada.Em
Goiâniasão275milalunos.

DESAFIOS

AprofessoradaFaculdadede
EducaçãodaUniversidadeFede-
ral de Goiás (UFG), Miriam Fá-
bia Alves, alerta sobre a dificul-
dade de seguir protocolos de
biossegurançaemescolasdare-
de pública. Ela defende que só é
possíveloretornoseguropresen-
cial com a vacina. “As escolas
não cumprem questões básicas
de funcionamento, o que torna
qualquer protocolo inviável.
Quase impossível cumprir em
umaescolaquenãotemsabone-
te,águaencanada,papelhigiêni-
co”,diz.

Miriam diz que tem lido so-
brearetomadadasaulasemou-
trospaíses,commelhorescondi-
ções de estrutura, mas que ain-
daassimhámuitadúvidaemre-
laçãoa formamais seguradere-
torno. Além disso, a professora
lembraquetambémháasques-
tõesculturais,sendoqueobrasi-
leirotemculturademuitaapro-
ximação, que dificulta o distan-
ciamento.

Kelli defendequeparaopro-
tocolo ser colocado emprática é
necessário uma preparação. “A
escolaprecisa fazer, alémdaor-
ganização do espaço, a forma-
ção desses professores e profis-
sionaisantesdecomeçarativida-
despresenciais”,explica.

Entidadesdefendem

melhoriasemensino
Parte das entidades que

compõem o Fórum Estadual de
EducaçãodeGoiás(FEE-GO)de-
fendeoretornodasaulaspresen-
ciais apenas após uma vacina
contra o novo coronavírus. Es-
sas entidades defendem o aper-
feiçoamentodoensinoadistân-
ciaparaqueas atividadesconti-
nuem a ocorrer de forma não
presencial.

OFEE-GOéumainstânciada
EducaçãoEstadualdeconsultae
articulação com a sociedade. O
órgão não tem poder decisório,
mas pode propor soluções e al-
ternativasparaaárea.

“Retorno presencial só com
totalsegurança,comimpossibi-
lidadedecontaminação.Portan-
to, nunca emagosto, talvez não
sejaemsetembro.Parecequesó
comavacinaquesedaráessase-
gurança”,apontaacoordenado-
radoFEE-GO,GeneLyra.

A educadora relata que gru-
pos como o fórum de Educação
InfantileodeEducaçãodeAdul-
tos (EJA) têm feito a defesa de
que mesmo com protocolos de
biossegurança, a garantiade se-
gurança total só vai acontecer
apósavacina.“Atélá,quesecon-
tinuem aulas remotas, aperfei-
çoandotodasas falhasqueestão
sendoapontadas.”

Entreas sugestõesdemelho-
rias do ensino a distância leva-
dasatéoFórum, segundoGene,
estão a formação continuada
dosprofissionaisparautilização
de recursos a distância e políti-
casdeinclusãodigital,comofer-
tadeequipamentoseacessopa-
ratodososestudantes.

Dos532milestudantesdare-
de estadual deGoiás, 52mil não
possuem internet e são atendi-
dos por material gráfico. Oito a
cada 100 alunos não acessaram
o portal de aulas online no pri-
meirosemestre.Asinformações
são da secretária estadual de

Educação, Fátima Gavioli, em
entrevistanarádioCBNdeGoiâ-
nia,nodia16dejunho.

Outrasugestãofeitapelasen-
tidadesnoFEE-GO,segundoGe-
ne,temsidoademesclaroscon-
teúdos do calendário de 2020
nospróximosdoisanos.“Assim,
aofinalde2022tudoestaráregu-
larizado, mesmo ano letivo e
ano civil. Essa proposta tem re-
sistência do setor privado”, ex-
plicaacoordenadora.

Representantes de colégios
privados estão preocupados
com o crescimento da inadim-
plência e até cancelamento de
matrículas, principalmente na
Educação Infantil. A rede esta-
dual recebeu 2.260 novos estu-
dantes transferidos da rede pri-
vada, só em Goiânia. O Colégio
Integrado,nacapital,porexem-
plo,perdeu5%dosalunos.

A Secretaria Estadual de
Educação de Goiás (Seduc-
GO)écontraaperdadoanoleti-
vode2020.EmreuniãodoCen-
tro de Operações de Emergên-
cia (COE) estadual de combate

ao Covid-19, a pasta defendeu
que a perda do ano seria uma
injustiça diante dos esforços
da comunidade escolar com as
aulasnãopresenciaisedesper-
dício de recursos. O ano letivo
do Estado tem o custo de mais
deR$4,7bilhões.

Gene avalia que o cenário
atualdaEducaçãoédascertezas
serem colocadas em dúvida, já
queapandemiaéumanovidade
enãosesabetudosobreela.Dife-
rentes pesquisas sobre a trans-
missãodovírusentreosmaisjo-
vensestãoemandamento.

Nesta situação de dúvida, a
educadora entende que seria
fundamental uma diretriz a ní-
velnacional.Eladizqueembora
Estados e municípios tenham
autonomia, faltouuma lideran-
ça do Governo Federal. “As coi-
sastinhamqueestarvindodeci-
ma para baixo mesmo, princi-
palmente em um momento de
urgência,decompletacomplexi-
dade, para poder orientar Esta-
dos e municípios. Isso não está
acontecendo.”

Educação
estudaadotar
rastreamento

MONITORAMENTO
Estudanteoufuncionário
comsuspeitaserá
afastadopor14dias.

Tambémserãoafastadostodos
quetiveramcontatopróximo
comocasosuspeito,mesmosem
sintomas.Nãoseránecessáriaa
suspensãodetodasasatividades,
comopropostoemideia inicialde
protocolo

ORGANIZAÇÃO
Professorese
profissionaisdeverão
passarpor formação,

antesdo iníciodasaulas, sobre
novas regrasquedevem
serseguidas.Funcionários
terceirizadosdeverãoassinar
contratocomdescrição
detalhadadenormasde
segurançaquedevemseguir

FISCALIZAÇÃO
Todaunidadede
ensinodeverá formmmar
umacomissãoqueeevai

monitorarocumprimentoddde
cada regradedistanciameeento
socialehigiene,alémdequuuestões
pedagógicaseadministratttivas

POUCOAPOUCO
Retornodeveráseeer
gradual, semserdeeetodos
ooossseeessstttuuudddaaannnttteeesssaaaooommmmesmo

tempo,mascadaescolavaaai
definiroseuformato.Protooocolo
inicial nãochegavaafazer
recomendaçõessobretammmanho
deturmas.Distanciamentooode
1,5metroentrecarteiras
serámantido

HIGIENE
Protocolodevedizer
deformadetalhada
quandoecomorealizar

limpezadecadaambiente.
Haveráespecificaçãodosnomes
dosprodutose jeitodeutilizá-los.
Águassanitária, porexemplo,
deveserdiluída22

p
250mlem

1 litrodeáguaemisturaser
utilizada imediatamente

PROCESSO
DECRIAÇÃO

Comissãoaindaestá
elaborandopropostas
de regrasespecíficas

paracriançasde0a6anos,
ambientesuniversitáriose
ensinotécnico.Vigilância
emSaúdeestádefinindo
detalhamentodenormaspara
lanchonetese refeitórios

Equipecom integrantesdasáreasdeSaúdeeEducaaaçãoprepara regras
maisdetalhadaspara retorno seguroàsaulas.Vejaalgunspontos:

Aperfeiçoamento

Afastamento de contatos de caso

suspeito é uma das novas regras

sugerida por grupo técnico para

retorno das aulas presenciais

Escolamunicipal: aulas presenciais podemvoltar emsetembro


