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GABINETE DE ARTICULAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA NA EDUCAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA (GAEPE/RO) 

Ata da Reunião GAEPE – 18.09.20 

Aos dezoito dias do mês de setembro do corrente ano de 2020, reuniram-se, por 
videoconferência: o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, Paulo Curi Neto, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Euler P.P de Mello, 
ambos representando esta Egrégia Corte de Contas; o Excelentíssimo Senhor Procurador-
Geral do Ministério Público de Contas (MPC/RO), Adilson Moreira de Medeiros, bem como 
a Excelentíssima Procuradora de Contas Ivonete Fontinelle; o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Isaías Fonseca Moraes, representante do Tribunal de Justiça (TJ/RO); o 
Excelentíssimo Senhor Defensor Público Sérgio Muniz Neves, representante da Defensoria 
Pública do Estado (DPE/RO); o Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça e Coordenador 
do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Educação e Infância – GAEINF, Marcos 
Giovane Ártico, o Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande 
do Sul e Presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), 
Cezár Miola; o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação (SEDUC/RO), 
Suamy Vivecanada Lacerda de Abreu; o Senhor Presidente do Conselho Estadual de 
Educação (CEE/RO), Horácio Batista Guedes; o Senhor Presidente da União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME/RO), Vilson Sena de Macedo; a Senhora 
Coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/RO), 
Ana Lúcia Dias Carneiro A Senhora Coordenadora estadual do covid-influenza e 
representante da Agevisa, a senhora Flávia Cerrano,  e, representando o Instituto Articule, 
os Senhores Alessandra Gotti e Ismar Barbosa da Cruz, a fim de discutirem a pauta que havia 
sido disponibilizada com antecedência, e que versou sobre as tratativas já em curso nas 
diferentes instituições relacionados ao tema do ensino remoto. 
 

1) O que foi discutido 

A representante da Articule, senhora Alessandra Gotti, abriu a reunião e 
cumprimentando os partícipes do GAEPE e fez os informes da reunião junto à Casa Civil 
realizada no dia 17.09.20 na qual debateram-se os pontos de aprimoramento levantados na 
reunião anterior (04.09.20), tais quais a extensão do ensino remoto além do dia 03.11.20, a 
necessidade de acolher àqueles alunos que encontram dificuldade de aprendizagem no 
método de ensino vigente, por isso a suma importância em aferir o grau de aprendizagem, e 
a inclusão da pré-escola na retomada. Finalizou ressaltando a necessidade em dar-se 
tratamento prioritário aos profissionais da educação e a elaboração de um mapa 
epidemiológico desses profissionais para verificar os casos já positivos e os profissionais 
que figuram nos grupos de risco. 

O senhor Augusto Pelúcio apresentou a plataforma desenvolvida para o uso dos 
laboratórios de informática das instituições de ensino superior, que conta com a parceria de 
13 faculdades. Posto isto, a senhora Alessandra propôs que a Seduc e as secretarias 
municipais de educação divulgassem amplamente tal alternativa aos discentes. 
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A Coordenadora estadual do covid-influenza e representante da Agevisa, a 
senhora Flávia Serrano, expôs a situação epidemiológica do covid-19 na faixa etária de 0 a 
19 anos através de dados atualizados pelo SIVEP-GRIPE que constam 273 casos totais e 13 
óbitos, constatou-se que não houve atendimento de ambulatório para as crianças desde o 
início dos casos. Já os dados do e-sus notificou de forma geral aproximadamente 5.400 casos 
nesta faixa etária, assim, os atuais desafios são as subnotificações que criam uma lacuna nos 
dados, a falta de ambulatório de coleta para crianças por município e as notificações da 
Síndrome Inflamatória Multisistemica Pediátrica (SIM-P), sobre esta o Estado exarou uma 
nota técnica para cientificar os municípios sobre essa enfermidade. 

O senhor Valmir, representante da Seduc, atualizou o grupo quanto os tópicos 
requeridos na última reunião, primeiramente, abordou o controle de frequência dos alunos, 
realizado pela plataforma do DataStudio, o qual pode ser diariamente atualizado pelos 
profissionais da educação, foi divido em atendimento online (Whatsapp, E-mail, Classroom, 
Meet, Zoom, Teams, Facebook, Youtube) e off-line (atividades impressas, Pen Drive, HD 
externo), com esse acompanhamento constatou-se que 62% receberam o auxílio online e 
22% off-line totalizando 84% de alcance aos alunos desses 13% são registros de alunos 
indígenas que atualmente não têm usufruído do ensino.  

O segundo ponto foi o acompanhamento da aprendizagem dos alunos que consistiu no 
envio aos municípios de formulários para preenchimento dos resultados colhidos dos alunos, 
ao receber a devolutiva desses dados constatou-se um bom nível de detalhamento de 
informações e, também, preocupação das instituições em garantir a aferição da 
aprendizagem de seus discentes. Apesar de a aprendizagem estar lenta o avanço mostrou-se 
contínuo. 

Por fim, na apresentação de estratégias de capacitação dos professores no uso das 
novas tecnologias para as atividades não presenciais apresentou os o mapa dos onze núcleos 
de tecnologia institucional espalhados pelo Estado que ofertam assessoria e treinamentos 
remotos aos técnicos da Seduc, coordenadorias regionais, professores e equipe técnica das 
escolas. 

A representante da Articule, questionou se existem estratégias para aferir a 
aprendizagem dos alunos nesse momento para identificar além dos alunos que enfrentam 
problemas com conectividade, aqueles alunos que têm dificuldade com o método de ensino 
vigente, indagou, ainda, se existe alguma estratégia para realizar a busca ativa dos alunos 
indígenas, como uma parceria junto aos Conselhos Tutelares. Propôs a divulgação da 
consolidação dos laboratórios de informática como alternativa aos alunos que enfrentam 
problemas de acesso. 

A respeito da busca ativa o secretário Suamy afirmou que vai carro lá, mas quanto á 
um possível auxílio dos Conselhos Tutelares considerou pouco viável devido a falta de 
estrutura, falta de transporte, por exemplo, para alcançar esses alunos. No que tange a 
avaliação conjunta afirmou que ela já tem acontecido e afirmou que com as parcerias dos 
laboratórios garantidas irá massificar a divulgação aos discentes. Finalizou replicando que a 
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Resolução n. 1.253 instituiu a aferição do ensino posterior ao momento do retorno 
às aulas presenciais, a fim de realizar a avaliação diagnóstica do nivelamento dos alunos. 

O Presidente deste Tribunal de Contas, senhor Paulo Curi, comentando a reunião 
inicialmente citada ressaltou a anuência por parte dos responsáveis pela saúde presentes em 
relação às proposições, devido ao cenário positivo em meio ao número de leitos de 
tratamento vagos e baixo número de óbitos infantis e atentou ao fato de a maioria dos 
prefeitos serem resistentes ao retorno por conta do posicionamento de cerca de 80% da 
população que se diz contra, podendo representar falta de comunicação assertiva sobre o os 
dados atuais do Estado. Concluiu explanando a importância de uma boa interlocução com 
os sindicatos dos profissionais da educação, com o intuito de garantir a aderência desses 
grupos a esse possível retorno gradual. 

A senhora Cleuzeny informou que 186 professores do seu município encontram-se nos 
grupos de risco, a partir disso questionou como deverá prosseguir com esses servidores. 
Replicando a indagação o senhor promotor Alexandre Jésus explanou que tem sido 
enfatizado a possibilidade de retorno, assim, cada caso será particular logo independente da 
autorização cada município tem sua realidade e, em meio a condições tais desfavoráveis, 
pode não aderir ao retorno. 

A senhora Flavia Serrano atualizou as informações sobre a testagem sorológica 
afirmando que este é inviável para assintomáticos, os quais são o foco de identificação, 
conforme fora preconizado pelo Ministério da Saúde somente é possível fechar o diagnóstico 
com o uso do RT-PCR para a averiguação do RNA viral.  

O senhor Vilson Sena, presidente da UNDIME, também apresentou alguns dados 
referentes aos tópicos anteriormente solicitados por este Gabinete, detalhando o trâmite do 
controle off-line feito com a entrega de atividades aos pais e o retorno das mesmas e 
auxiliados online através do Whatsapp e Classroom, concernente à aferição da aprendizagem 
utiliza-se o portfólio das atividades supracitadas, controlado por fichas de acompanhamento 
dos professores e o controle de frequência. Aos professores foram realizadas formações 
ministradas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) sobre a implantação referencial 
curricular de Rondônia. 

Informou, ainda, que 82% dos municípios já concluíram o protocolo de retorno e aos 
quais estão passando pelos comitês e para solicitarem já estão licitando o que for necessário 
adquirir, vistoriarem as estruturas escolares e algumas já realizam levantamento de 
professores em risco preconizando a segurança. 

 

 

2) O que ficou deliberado 
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Como encaminhamento, restou acordado que as instituições, nos seus 

respectivos âmbitos de atuação, apresentarem maiores detalhamentos sobre as ações 

relativas aos seguintes pontos, a saber: 

1. Elaboração de estratégias de busca ativa a fim de mitigar as dificuldades 

enfrentadas pelos grupos isolados, como os indígenas, para envolver auxílio 

dos Conselhos Tutelares com o auxílio do Ministério Público. 

2. Divulgação efetiva aos discentes, por parte da Seduc, quanto à 

disponibilização dos 13 laboratórios de informática disponibilizados pelas 

instituições de ensino superior.  

3. Identificação dos alunos que possuem mais dificuldades não só de 

conectividade, como também de aprendizagem com o método remoto de 

ensino. 

4. Planejamento de comunicação efetiva com os sindicatos e as famílias acerca 

dos aspectos sanitários favoráveis ao retorno gradual, atentando às investidas 

em garantir a vacina prioritária aos profissionais da educação e a confecção 

do mapa epidemiológico preconizando a segurança. 

 

Ficou marcada nova reunião para o dia 01.10.20, às 14h (quatorze horas) e estipulando-
se, para as futuras reuniões, uma periodicidade de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi então lavrada a presente ata por mim, Bruno 
Botelho Piana, Auditor de Controle Externo, Matrícula n. 504. O referido é verdade e dou 
fé.  


