
 

 

 

Documento síntese e encaminhamentos da reunião remota do FEE/CE 

realizada no dia 22/09/2020 

 

NOTA DO FEE/CE SOBRE AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS DO CEARÁ 

PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO PERÍODO DA COVID 19  

 

O Fórum Estadual de Educação -  FEE/CE em reunião remota   com as 

instituições integrantes e seus representantes, abaixo relacionadas, avaliaram 

as condições do retorno das aulas presenciais e as condições efetivas para o 

cumprimento das normas estabelecidas pelo governo do estado, em relação ao 

Decreto.  N°33.730, de 29 de agosto de 2020, no contexto das redes e sistemas 

de ensino. 

O debate, fruto desse relato, ocorreu com o critério de escuta plural dos órgão, 

instituições e entidades integrantes do fórum, na busca de um posicionamento 

propositivo para atuação de todos na superação das principais dificuldades 

impostas pelo isolamento social decorrente da pandemia da Covid.19. 

Em relação ao retorno presencial, as instituições e entidades manifestaram 

posicionamentos de preocupação e contrárias, mesmo reconhecendo que a 

autorização parcial definida no Decreto citado, delimita uma série de pré 

requisitos, e as condições efetivas de implementação impõem uma integração 

politica e intersetorial para sua efetivação.   

O posicionamento contrário ao retorno presencial contextualizado na reunião 

foi avaliado nos seguintes pontos: 

 As condições físicas das escolas públicas e das poucas da rede privada 

não estão adaptadas para receber os estudantes de forma segura e 

adequada e também não existem recursos financeiros adicionais 

disponíveis e tempo hábil até o final do ano letivo para efetuar as medidas 

de intervenção requeridas por Lei; 



 A situação das escolas indígenas e rurais, sem infraestrutura e condições 

de acesso aos equipamentos e mídias eletrônicas, não conseguiram fazer 

um atendimento remoto ou de outra natureza aos seus alunos:  

 A propagação do vírus ainda persiste em várias cidades do Estado e 

juntar turmas nesse momento no presencial ainda representa um risco 

para estudantes, famílias e profissionais das escolas; 

 Dificuldades de diagnóstico abrangente de testes do Covid entre 

profissionais, alunos e famílias em todos os municípios:  

 O dialogo estabelecido entre Seduc, Undime, Aprece, Sinepe, CEE, 

Ministério Público, FEE e Conselho Consultivo da SEDUC, permitiu uma 

ação conjunta de estratégias pedagógicas em execução, monitoramento 

de resultados obtidos  e diálogo   sobre o atendimento remoto/hibrido, 

bem como as providências para finalização do ano letivo e planejamento 

do 2021 já em execução; 

 Os profissionais estão trabalhando em sua maioria com bastante 

dedicação e ajustando suas condições físicas, financeiras e emocionais 

para prestar atendimento a uma parte significativa dos alunos; 

  Cada rede e município individualmente têm suas peculiaridades e uma 

problemática local distinta para gerenciar. A média de municípios que está 

atuando com maior eficiência nesse período, não representa a totalidade 

dos municípios do estado. Deste modo todas as recomendações 

necessitam de um amplo diálogo, ajustes de metodologias e estratégias, 

de cooperação intersetoriais. 

 Há necessidade de um trabalho de cada escola/ Secretaria Municipal de 

Educação para organizar todas as providencias adotadas e pendências 

no calendário letivo de 2020 em virtude também do processo eleitoral em 

curso e mudança na gestão, quando ocorrer.  

No sentido de manter o FEE no papel de instância mediadora e de 

acompanhamento da educação no Estado e com assento no FNE- Fórum 

Nacional de Educação e no Fórum Nacional Popular de Educação - FNPE, 

apresenta os seguintes encaminhamentos: 

 O retorno presencial para todas as escolas, públicas e privadas, com 

previsão inicial para 2021, só deve ser autorizado com a garantia de 

todas as medidas de segurança estabelecidas, e que estejam abertas ao 

monitoramento das entidades que compõem o FEE quando entenderem 

necessário esse monitoramento, 

 É necessário fazer um investimento em equipamentos de multimidias 

para as aulas remotas que estão acontecendo com muitas dificuldades e 

também na melhoria das instituições para o retorno em 2021. Essa 

modalidade terá continuidade e precisa de um aporte financeiro 

emergencial para suprir as demandas e atividades do ano letivo de 2020 

sem conclusão e recuperação paralela dos estudantes no ano 

subsequente.  

 A decisão do retorno presencial em cada município e rede de ensino 

precisa que a SEDUC e os Conselhos de Educação sinalizem para todos 

pais, professores, alunos e movimentos sociais as reais condições de 



funcionamento das escolas e o andamento das atividades de finalização 

do ano letivo. 

 É necessário manter um diálogo permanente com todas as instituições 

para que três dimensões importantes do processo sejam efetivadas: 1). 

As ações de segurança sanitária implementadas no contexto de sua 

complexidade 2). As condições de acompanhamento aos estudantes que 

voltarão ao atendimento presencial e 3) Realização da Busca Ativa e 

apoio aos estudantes evadidos.  

 O Município terá de exercer sua autonomia a favor de resguardar as vidas 

de toda comunidade escolar. 

Como encaminhamento final, os representantes do FEE aprovaram posição de 

não retorno as aulas presenciais, exceto o Sindicato das Escolas Particulares 

SINEPE/CE que votou pelo retorno parcial, manifestando o compromisso de 

continuidade do diálogo permanente com   todos os segmentos e instâncias 

envolvidas. 

 

Fortaleza, 07 de outubro de 2021. 

 

Instituições, Entidades e Órgãos integrantes do FEE/CE: 

 

ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical 

ACES -  Associação Cearense de Estudantes Secundaristas 

ADUFC SINDICATO – Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do 

Ceará 

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

APEOC - Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de 

Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos 

de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará 

APRECE - Associação dos Municípios do Estado do Ceará 

ASSEEC - Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará 

CÂMARA FEDERAL – Dep. Idilvan Alencar -  Representante da Bancada 

Cearense 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ -  

ALCE 



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE 

FORTALEZA 

COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA JUVENTUDE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO CEARÁ -  ALCE 

CDSG/OAB-CE – Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB-CE 

CEE – Conselho Estadual de Educação 

CENTEC – Instituto Centro de Ensino Tecnológico 

CRUC- Conselho dos Reitores das Universidades Cearenses 

CUT – Central Única dos Trabalhadores 

FETAMCE - Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do 

Estado do Ceará 

FETRAECE – Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares do Estado do Ceará 

FEJA - Fórum de Educação de Jovens e Adultos 

Fórum Étnico Racial - Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial do 

Estado do Ceará 

IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

MPE  -  Ministério Público do Estado do Ceará/Educação 

MST Educação  -  Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 

OPRINCE - Organização dos Professores Indígenas do Estado do Ceará 

RECID - Rede de Educação Cidadã 
 
RESAB -  Rede de Educação do Semiárido Brasileiro 
 
SECITECE - Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior do Ceará 
 
SEDUC - Secretaria da Educação do Ceará 
 
SESC - Serviço Social do Comércio/Escola Educar 

SENAC  -  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

ACECCI -  Ação Cearense de Combate a Corrupção e a Impunidade.  

SESI/SENAI – Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial 

SINDSIFCE – SS – SINASEFE – Sindicato dos Servidores do Instituto Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará 

SINEPE – Sindicato de Educação da Livre Iniciativa do Estado do Ceará  



SINTUFC – Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do 

Estado do Ceará 

UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

UNE – União Nacional dos Estudantes  

UECE – Universidade Estadual do Ceará 
 
UFC – Universidade Federal do Ceará 

UNCME/CE– União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

UNDIME/CE – União dos Dirigentes Municipais de Educação 
 
URCA - Universidade Regional do Cariri 
 
UVA – Universidade Estadual Vale do Acaraú 
 
 

 


