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Espaços de diálogo e  articulaçãO
para redução da desigualdade

O propósito do Instituto Articule é promover avanços na área 

social, especialmente para as pessoas que mais precisam. 

Sua atuação é focada em criar instâncias de diálogo e 

pactuação que unem os representantes dos governos 

aos órgãos dos sistemas de justiça e de controle externo, 

ao poder legislativo e à sociedade civil para que atuem 

Sobre o Instituto Articule

de forma integrada e com maior segurança jurídica na 

construção de respostas mais eficazes e ágeis aos desafios 

da garantia de direitos. Baseado em uma metodologia 

inovadora, o Articule induz o aperfeiçoamento de políticas 

públicas, em especial, daquelas com foco na redução das 

desigualdades sociais.
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Apoio Financeiro

Apoio Técnico

Convênios

Apoiadores
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Espaços de articulação entre Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, órgãos de controle e sociedade civil em prol da 
Educação, os Gaepes nasceram para dar respostas mais efetivas e em ambiente de maior segurança jurídica aos desafios 
impostos pela pandemia ao setor educacional. Com a experiência positiva desse modelo de governança, os Gaepes já 
passaram a se tornar permanentes!

Para apoiar a tomada de decisão da gestão pública na 
garantia do direito à Educação, de forma que as respostas 
aos desafios durante e após o período pandêmico sejam mais 
efetivas e sólidas, o Instituto Articule idealizou o Gabinete de 
Articulação para o Enfrentamento da Pandemia na Educação 
(Gaepe). A iniciativa é baseada em uma metodologia que cria 
instâncias de diálogo e cooperação entre atores envolvidos 
na política pública educacional. Assim, objetivo é fomentar 
maior interlocução entre esses agentes e instituições com 
vistas à formulação de propostas de ações articuladas e 
pactuadas para a garantia do direito à Educação.

Com os resultados exitosos produzidos pelos Gabinetes 
instalados, a iniciativa tornou-se permanente, passando a 
discutir os desafios estruturantes da Educação para além das 
medidas emergenciais decorrentes da pandemia.

Os Gaepes são operacionalizados em parceria com 
o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa 
(CTE-IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon). Além do Gaepe-Brasil, instância 
que discute políticas públicas em âmbito nacional, há nos 
estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia, e também 

Gabinetes de Articulação para o Enfrentamento da Pandemia na Educação

no município de Mogi das Cruzes (SP), Gaepes que atuam 
com foco nas políticas educacionais em seus territórios.

Cada uma das instâncias é sediada, para fins de 
organização administrativa, em uma das entidades 
participantes. No caso de Rondônia, o Gaepe fica hospedado 
no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO). Em Goiás, a 
governança tem como anfitriões os Tribunais de Contas 
do Estado de Goiás (TCE-GO) e dos Municípios do Estado 
(TCMGO). Já no Mato Grosso do Sul, é a Secretaria de 
Estado da Educação, e em Mogi das Cruzes, a Secretaria 
Municipal de Educação. Todas as governanças tem caráter 
horizontal, sem qualquer hierarquia - o que confere a todos 
os integrantes o mesmo espaço de manifestação.

O Gaepe-Brasil, por sua vez, foi instalado pelo Articule, 
IRB e Atricon, e contou, em 2021, com o apoio operacional 
e científico da Universidade Federal de Goiás (UFG). A 
formalização da participação dos órgãos e entidades que o 
compõem ocorreu por meio da assinatura do Pacto Nacional 
pela Educação, lançado em evento presencial, em novembro, 
na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em 
Brasília (DF).

Sobre os Gaepes
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“Crianças e jovens são os que mais sofrem 
com a falta de segurança jurídica das 
decisões da gestão pública na Educação, 
pois isso afeta diretamente o seu acesso 
a oportunidades de aprendizagem e 
desenvolvimento. E esse cenário de vai-
e-vem pode ser resolvido com diálogo, 
pactuação e um espírito mais colaborativo 
entre todas as partes envolvidas na 
decisão, poupando estudantes e toda a 
comunidade escolar de mais instabilidade, 
além de promover maior eficiência na 
utilização dos recursos públicos.”

Alessandra Gotti (Instituto Articule)

“É dentro desse propósito de cooperação, 
que dialoga com a própria federação, 
que nós teremos condições de assegurar 
esse direito fundamental a todas as 
crianças e todos os jovens do território 
brasileiro, onde quer que residam, seja 
qual for a renda de suas famílias.”

Cezar Miola (IRB)

“Os Gaepes não se sobrepõem às 
estruturas e instituições, do ponto de vista 
federativo, mas eles fazem um grande 
esforço de concertação pública para 
garantir o direito à Educação, inclusive 
fortalecendo as entidades existentes.”

Dep. Professora Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO)

“A união de esforços é essencial em 
razão da nossa complexa distribuição 
de competências constitucionais e da 
necessária participação de entes da 
federação, de órgãos e de entidades 
públicas e da sociedade civil.”

Fabrício Motta (Atricon)

“É muito importante o trabalho que o 
Gaepe vem fazendo, de fortalecer a 
articulação entre os órgãos do Ministério 
Público, Tribunais de Contas da União, 
os dirigentes municipais de Educação, 
parlamentares e diferentes entidades 
para buscar soluções e apoios para a 
melhoria da Educação.”

Maria Helena Guimarães de Castro, 
educadora

“A criação dos Gaepes configura uma 
inovação nos mecanismos da governança 
multinível das políticas públicas, em 
especial a da Educação. Mesmo na 
iminência da criação do Sistema Nacional 
de Educação, revela-se fundamental 
a integração não apenas dos entes 
federativos, verticalmente, mas também 
um alinhamento verdadeiramente 
horizontal dos principais atores, dos 
poderes constituídos e dos segmentos 
da sociedade civil atuantes nessa seara 
tão importante para o desenvolvimento 
social e econômico de qualquer país. 
Os Gaepes vêm suprir essa lacuna com 
resultados já comprovados e muitos 
ainda por vir.”

Ismar Cruz (Articule)
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Dentre as ações contempladas pelo Instituto 
Articule, estão:

coordenação das atividades e mediação dos 
encontros virtuais ou presenciais, visando garantir 
a manifestação de todos os integrantes, bem como 
induzir decisões resolutivas e encaminhamentos 
práticos;

supervisão e execução das atividades definidas 
entre reuniões ordinárias;

mobilização das instituições integrantes para que 
os encaminhamentos se concretizem, por exemplo: 
a elaboração e publicação de notas técnicas e 
ou recomendatórias, estudos e posicionamentos; 
debates e propostas de ações no âmbito dos 
grupos de trabalho; e convocação para os 
encontros;

realização de workshops e reuniões extraordinárias 
com os gestores públicos para auxiliá-los na 
implementação das deliberações;

articulação com atores externos aos Gaepes para 
possibilitar o desenvolvimento das atividades das 
governanças;

registro, sistematização e divulgação das 
informações, desdobramentos e resultados das 
iniciativas.

https://articule.org.br/orgaos-dos-tres-poderes-e-da-sociedade-civil-se-unem-pela-educacao/
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O Gaepe foi citado em publicação do Movimento Colabora como exemplo de modelo de articulação para garantir decisões 
síncronas e assertivas na Educação.

Referência no debate público! 

21

No âmbito subnacional, por exemplo, para aqueles Estados onde há uma 
política colaborativa implementada, a comissão bipartite pode não só am-
pliar a capacidade de diálogo, como também potencializar e aprimorar o 
que já está em andamento. Por outro lado, Estados com histórico de baixa 
cooperação poderão instituir novos processos para pactuar suas deci-
sões. Em outras palavras, a estrutura do SNE não visa padronização, mas 
abre possibilidades para customização de decisões conforme a realidade 
educacional de cada lugar do país.

Para além de promover a plena coordenação e cooperação entre os 
entes da federação, assim como os demais sistemas de políticas  
públicas, o SNE traz uma proposta importante: a da interinstituciona-
lidade, com outros poderes e com outras áreas. 

Órgãos de controle, fiscalização e justiça são centrais para garantir de-
cisões síncronas e assertivas para a educação. Especialmente duran-
te a pandemia foi notória a necessidade de ações coordenadas, entre  
os diferentes poderes, na deliberação acerca do retorno às aulas.  
As iniciativas dos Gabinetes de Articulação para Enfrentamento da 
Pandemia na Educação (GAEPEs) mostraram que é possível buscar 
soluções conjuntas para garantir segurança jurídica nas decisões dos 
gestores dos executivos subnacionais.

O legislativo é igualmente central: Congresso Nacional, Assembleias 
Legislativas e Câmara de Vereadores, em decorrência de seu poder  
de fiscalização, precisam estar integrados às principais discussões 
educacionais do país para que as peças legislativas tenham aderência 
e respondam às demandas locais.

A interlocução com outras áreas, como saúde e assistência social, 
também é parte cotidiana da política educacional, a exemplo da busca 
ativa escolar que trabalha intensamente, em cooperação, para garantir 
o direito de crianças e adolescentes a permanecerem na escola.

É importante que os atores envolvidos nas decisões garantam repre-
sentatividade, segurança jurídica e aporte técnico de áreas relevantes. 
Hoje, sem o SNE, realizar essa articulação é extremamente trabalhoso, 
pois não há uma estrutura de governança institucionalizada preparada 
para essa interlocução.

Com o Sistema eleva-se o potencial de coordenação e cooperação 
das ações entre diferentes instituições, representações e áreas,  ga-
rantindo assim políticas educacionais pactuadas e equitativas com 
maior legitimidade.

SISTEMA NACIONAL  
DE EDUCAÇÃO:  
UMA VISÃO ESTRUTURANTE  
PARA A EDUCAÇÃO NO BRASIL
Uma contribuição do Movimento Colabora Educação ao  
debate decisivo sobre um Sistema para a educação brasileira

https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2021/11/Sistema-Nacional-de-Educacao-uma-visao-estruturante-para-a-educacao-no-Brasil.pdf
https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2021/11/Sistema-Nacional-de-Educacao-uma-visao-estruturante-para-a-educacao-no-Brasil.pdf
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 My News: Alessandra Gotti cita Gaepes em entrevista 
sobre situação do retorno às aulas

 No Canal Futura, Alessandra Gotti fala sobre a instituição 
do termo de cooperação entre Articule, CTE-IRB e Atricon 
que originou os Gaepes

 Em artigo no portal 
Nexo, João Marcelo 
Borges, especialista na área 
educacional, destaca os 
Gaepes como iniciativas 
importantes para promover 
o diálogo e a articulação 
interinstitucional

 Alessandra Gotti 
e Fabrício Motta 
em artigo no Conjur 
destacam o poder 
da articulação como 
instrumento do Direito e 
das políticas públicas

A iniciativa Gaepe na Mídia

 Ao Gife, Priscila Cruz, presidente do Conselho de 
Governança do Articule, destaca exemplo dos Gaepes

https://www.youtube.com/watch?v=imoOIdQxNKw
https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2021/A-dimens%C3%A3o-ausente-no-debate-sobre-a-volta-%C3%A0s-aulas-presenciais
https://globoplay.globo.com/v/9375346/
https://www.conjur.com.br/2021-fev-11/interesse-publico-articulacao-instrumento-direito-politicas-publicas
https://gife.org.br/solidariedade-e-uniao-de-esforcos-em-torno-de-agendas-comuns-sao-caminhos-para-enfrentar-efeitos-da-pandemia/
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O Gabinete de Articulação para Enfrentamento da 
Pandemia na Educação no Estado de Rondônia (Gaepe-RO) 
foi a primeira governança horizontal desse gênero.

Instalado em abril de 2020, essa instância de pactuação 
estadual tem como entidade anfitriã o Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia (TCE-RO).

  Agência Estadual de Vigilância Sanitária (AGEVISA-RO);

 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO);

   Associação Rondoniense de Municípios (AROM);

  Conselho Estadual de Educação de Rondônia (CEE);

  Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO);

  Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia 
(MPC-RO)

  Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO);

  Secretarias de Educação do Estado de Rondônia;

  Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino 
de Rondônia (SINEPE)

  Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO);

  Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ-RO);

  União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME);

  União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME);

  Secretários de diversos municípios rondonienses.

1. Sobre o Gaepe-RO 2. Quem faz o Gaepe-RO

3. Ações do Gaepe-RO em 2021

Em 2021, o Gaepe-RO realizou 24 reuniões virtuais que 
ocorreram quinzenalmente. Confira a seguir algumas das 
principais ações resultantes desses encontros.

“As reuniões do Gaepe 

têm sido extremamente 

produtivas. Elas são 

planejadas, com metas 

de resultados definidas, 

competentemente 

mediadas pelo Instituto 

Articule e sempre com 

encaminhamentos e 

decisões tomadas de 

forma horizontal e muito 

democrática.”

Paulo Curi Neto (Presidente 
do Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia)
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  Diagnóstico da inclusão digital de professores e alunos

Ao longo de 2021, o Gaepe-RO manteve interlocução 
constante com a Secretaria de Estado da Educação com o 
intuito de identificar as condições de alunos e professores 
para o acesso à internet e às atividades escolares em modelo 
remoto.

Diagnosticou-se que, tanto na rede estadual como 
na rede municipal, além de problemas de conectividade, 
faltavam equipamentos para a realização de atividades de 
ensino e aprendizagem remotas.

Como resposta a esse quadro, a Secretaria de Educação 
do Estado de Rondônia adquiriu notebooks para professores 
e ampliou a instalação de internet por meio de satélite na 
zona urbana e rural de modo a garantir a conexão das escolas.

   Dia “C” da Conectividade

O Gaepe-RO também iniciou, em novembro, as 
discussões sobre a importância de ter um diagnóstico preciso 
da real situação da conectividade em todas as escolas para a 
formulação de estratégias de ação nessa área, até mesmo em 
virtude da janela de oportunidade decorrentes dos recursos 
do leilão 5G, do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (FUST) e outras iniciativas.

Nesse sentido, foi destacado aos gestores municipais a 
necessidade da instalação do Medidor Educação Conectada, 
tecnologia desenvolvida pelo Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que afere a qualidade 
da conexão disponível no local e possibilita, dessa forma, a 
elaboração de ações para aprimorá-la.

Com o objetivo de avançar na mobilização para essa 
instalação, foi organizada a participação dos gestores 
municipais no “Dia C da Conectividade”, evento nacional 
realizado em 14/12/2021, pela Fundação Lemann em parceria 
com a Sincroniza Educação. 

O evento ficou registrado no canal do YouTube da 
Sincroniza Educação.

Conectividade

https://youtu.be/iRA-Wf_rFuM
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 Articulação para evitar a judicialização

O Gaepe-RO se mobilizou intensamente para promover 
a volta às aulas presenciais nos municípios rondonienses, 
construindo a estratégia de retorno com diversas entidades 
envolvidas, o que evitou, inclusive, que a matéria fosse 
judicializada. Em consequência, e como exemplo do 
êxito da iniciativa, o Tribunal de Justiça de Rondônia, ao 
apreciar medida liminar em ação movida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores de Educação, manteve determinação 
do Estado de Rondônia de retomada das aulas presenciais 
segundo o plano definido com base em notas técnicas do 
Gaepe-RO.

 Apoio aos protocolos de segurança sanitária

Para assegurar o retorno seguro às atividades 
presenciais nas escolas, o Gaepe-RO também auxiliou os 
gestores municipais a criarem seus protocolos sanitários e 
instituírem comissões municipais para acompanhar a sua 
implementação e execução. Para isso, realizou em julho 
capacitações voltadas a essa ação.

Os municípios também receberam apoio para aquisição 
de equipamentos de proteção individual (EPIs), que foram 
comprados pelo Governo Estadual e cedidos aos 52 
municípios rondonienses, em regime de colaboração.

 Mobilização para efetivar a retomada presencial

Em agosto, o Gaepe-RO aprovou a Nota Técnica n. 
005/2021, que dispôs sobre a necessidade de se manter o 
plano de retomada das aulas presenciais no estado.

Nesse mesmo mês, apenas sete Municípios ainda 
não haviam retornado. Por essa razão, foi realizada uma 
reunião extraordinária com os respectivos gestores dessas 
localidades, na qual todos se comprometeram a promover 
a volta às aulas presenciais ainda em 2021. Até novembro, 
100% das redes municipais, e também a rede estadual, 
haviam retornado atividades presenciais.

Retorno às aulas presenciais

https://www.youtube.com/watch?v=KGEX8fvRV6I
https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-TE%CC%81CNICA-GAEPE-RO-005-2021-Manutencao-do-Plano-de-Retomada-das-Aulas-Presenciais-em-RO.pdf
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 Priorização da vacinação contra a Covid-19 aos 
professores e demais profissionais da Educação e 
antecipação da segunda dose da vacina

O Gaepe-RO se manifestou publicamente, por meio da 
Nota Técnica n. 001/2021, de maneira favorável à priorização 
da vacinação contra a Covid-19 dos professores e demais 
profissionais da Educação, antes mesmo da inclusão deste 
grupo dentro da categoria prioritária do Plano Nacional de 
Imunização (PNI).

A governança defendeu, não apenas a imunização 
prioritária desses profissionais, mas também a adoção de 
critérios objetivos para organização da fila de vacinação; 
recomendou a identificação de quem já integrava os demais 
grupos prioritários (por idade e comorbidade, por exemplo), 
participava diretamente das atividades escolares presenciais 
e/ou que atuavam junto a grupos populacionais com maior 
vulnerabilidade.

Também foi defendida, na Nota Técnica n. 003/2021, 
que a vacinação dos professores e profissionais da Educação 
fosse feita prioritariamente com a vacina de dose única 
produzida pela Janssen, visando à aceleração desse processo.

https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/02/DOC-GAEPE_compressed.pdf
https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-TECNICA-GAEPE-RO-003-2021-Priorizacao-Vacina-Janssen-Covid-19-aos-profissionais-da-educacao.pdf
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Posteriormente, a governança também recomendou a 
antecipação da segunda dose da vacina (aos profissionais da 
Educação que não tivessem tomado a dose única), na Nota 
Técnica n.004/2021.

  Sanções administrativas a servidores que se recusarem a 
ser vacinados

O Gaepe-RO editou a Nota Técnica n. 006/2021, 
tendo em vista o questionamento, em nível nacional, 
a respeito da imposição de sanções administrativas a 
servidores públicos que se recusarem a ser vacinados; e 
também a falta de consenso acerca da necessidade de se 
regulamentar legalmente tais medidas. No documento, a 
governança recomendou a gestores estaduais e municipais 
que regulamentem, por atos do Poder Executivo, as 
consequências administrativas para tais funcionários. A nota 
também dispôs sobre a importância de serem exigidas de 
todos os trabalhadores do serviço público a apresentação 
dos comprovantes de vacinação para o retorno às atividades 
presenciais. Tal medida visa a resguardar o direito à saúde do 
próprio servidor e também daqueles que com ele venham a 
interagir no curso das atividades profissionais.

   Continuidade da adoção de medidas não farmacológicas 
preventivas

A última Nota Técnica produzida em 2021 (n. 008/2021) 
tratou da importância de manter a adoção de medidas não 
farmacológicas como forma de prevenção à Covid-19. O 
documento defende a continuidade do uso de máscara em 
espaços públicos, inclusive no ambiente escolar, bem como 
das políticas de biossegurança estabelecidas nos protocolos 
sanitários escolares (distanciamento entre alunos, priorização 
do uso de espaços ventilados e continuidade dos trabalhos 
das comissões fiscalizadoras). Além disso, a Nota também 
recomenda a priorização de espaços abertos para os horários 
de alimentação.

https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-TECNICA-GAEPE-RO-006-2021-Consequencias-administrativas-recusa-vacinacao-Covid-19.pdf
https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-TECNICA-GAEPE-RO-004-2021-Antecipacao-2a-dose-vacinas-contra-a-Covid-19.pdf
https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-TECNICA-GAEPE-RO-004-2021-Antecipacao-2a-dose-vacinas-contra-a-Covid-19.pdf
https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-TECNICA-GAEPE-RO-004-2021-Antecipacao-2a-dose-vacinas-contra-a-Covid-19.pdf
https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/09/NOTA-TECNICA-GAEPE-RO-004-2021-Antecipacao-2a-dose-vacinas-contra-a-Covid-19.pdf
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Em paralelo às estratégias de aquisição de insumos e 
preparação dos protocolos, foi retomado o esforço para a 
adesão dos municípios ao programa Busca Ativa Escolar, 
liderado pelo Unicef, em parceria com a UNDIME e outras 
entidades da sociedade civil. A recomendação foi publicada 
na Nota Técnica n. 002/2021, que apontou a necessidade 
de ações concretas para combater a evasão e o abandono 
escolar.

Busca ativa escolar e estratégias de recuperação do aprendizado

para o próximo ano letivo. O projeto teve a adesão de 42 das 
52 redes municipais de Rondônia e envolveu cerca de 40 mil 
estudantes.

No campo da avaliação diagnóstica e recuperação de 
aprendizado, foi realizado um evento, em dezembro, para 
apresentar os resultados das avaliações aplicadas pelos 
municípios com o apoio técnico do TCE-RO. O objetivo foi 
debater com gestores e representantes das redes municipais 
de ensino as estratégias de recomposição de aprendizagem 

https://tcero.tc.br/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-TECNICA-GAEPE-002-2021.pdf
https://tcero.tc.br/2021/11/25/tce-ro-realiza-na-quarta-feira-1o-12-encontro-para-divulgacao-e-analise-dos-resultados-da-avaliacao-diagnostica-norteia/
https://tcero.tc.br/2021/11/25/tce-ro-realiza-na-quarta-feira-1o-12-encontro-para-divulgacao-e-analise-dos-resultados-da-avaliacao-diagnostica-norteia/
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O Gaepe-RO também se debruçou, no final de 2021, 

sobre as questões estruturantes para o aperfeiçoamento 

da política educacional no Estado e nos Municípios de 

Rondônia. Foi dada maior ênfase à estruturação das filas 

de espera para as vagas em creche, com a edição da 

Nota Técnica n. 007/2021, que recomendou aos gestores 

a adoção de critérios transparentes e objetivos para 

as filas existentes em seus municípios, considerando 

tanto o aspecto cronológico quanto as vulnerabilidades 

socioeconômicas.

De forma a colher mais dados para apoiar a 

realização das ações necessárias, o TCE-RO realizou um 

levantamento, utilizando dados do cartão do SUS, para 

apurar o número de crianças residentes em cada região e 

aferir qual seria a demanda por creche nessas localidades. 

Para chegar a essa estimativa, os dados do SUS foram 

cruzados com informações baseadas no censo escolar 

e fornecidas pela UNDIME-Rondônia sobre o número 

de crianças matriculadas em creche e pré-escola e da 

existência, ou não, de filas de espera nos Municípios. Tal 

metodologia permitiu saber, por exemplo, se em cada 

região há número de vagas suficientes para atender a 

demanda por creche.

   Na Câmara dos Deputados

Audiência na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados contou com apresentação do Gaepe-RO, por 
Paulo Curi, presidente do TCE-RO

Agenda estruturante: discussões sobre a 
Educação Infantil

Fortalecimento institucional

https://www.youtube.com/watch?v=jqv0jYWwIE0
https://www.youtube.com/watch?v=jqv0jYWwIE0
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   Gaepe-RO inspira decisão judicial do Tribunal de Justiça 
de São Paulo

A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo utilizou as notas técnicas do Gaepe-RO e 
do Gaepe-Brasil na fundamentação da decisão sobre o 
retorno às aulas presenciais em Sarutaiá (SP). Nesse caso, 
o TJSP manteve a sentença que julgou improcedente a 
ação civil pública movida pelo Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial Estado de São Paulo (APEOESP), que visava 
suspender à volta às aulas presenciais da rede estadual de 
ensino no município do interior de São Paulo.

4. Gaepe-RO na Mídia
   Rede Amazônica relata trabalho do Gaepe-RO pela 

Educação na pandemia

   G1: Profissionais de Educação devem ter preferência na fila 
da vacina contra Covid-19, pede Gaepe-RO

Produção do Gaepe-RO em 2021

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. Total

Reuniões 5 6 7 6 8

Notas 
Técnicas

2 3 1 6 7

https://www.youtube.com/watch?v=8TEcurBwWJI
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/02/22/profissionais-de-educacao-devem-ter-preferencia-na-fila-da-vacina-contra-covid-19-pede-gaepe-ro.ghtml


RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2021

19

   News Rondônia: Gaepe-RO publica nota pedindo que 
os profissionais da Educação sejam prioridade na vacinação 
contra a Covid-19

   Rondônia Dinâmica: Gaepe-RO recomenda priorização 
dos profissionais da Educação na antecipação da 2ª dose das 
vacinas AstraZeneca e Pfizer

   Extra Rondônia destaca proposta de deputado estadual 
sobre programa para alfabetização após apresentação do 
Gaepe-RO na Assembleia Legislativa

   Rondônia Agora: Prefeitura vai seguir orientação do MP e 
reservar para Educação vacina de dose única

https://www.rondoniagora.com/geral/prefeitura-vai-seguir-orientacao-do-mp-e-reservar-para-educacao-vacina-de-dose-unica
https://www.newsrondonia.com.br/noticia/166273-gaepe-ro-publica-nota-pedindo-que-os-profissionais-da-educacao-sejam-prioridade-na-vacinacao-contra-a-covid-19
https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2021/07/gaepe-ro-recomenda-priorizacao-dos-profissionais-da-educacao-na-antecipacao-da-2-dose-das-vacinas-astrazeneca-e-pfizer-,108250.shtml
https://www.extraderondonia.com.br/2021/11/29/proposta-de-cirone-deiro-cria-programa-de-alfabetizacao-na-idade-certa/
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  Tudo Rondônia destaca grupos de monitoramento dos 
protocolos de retorno às aulas criados pelo Gaepe-RO

  Rondônia Dinâmica: Ao Gaepe-RO, secretário de Educação 
do município de São Paulo detalha sucesso ao zerar filas em 
creches

https://www.tudorondonia.com/noticias/agevisa-orienta-sobre-cuidados-para-preservar-saude-da-comunidade-escolar-durante-aulas-presenciais-em-rondonia,74693.shtml
https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2021/07/gaepe-ro-recomenda-priorizacao-dos-profissionais-da-educacao-na-antecipacao-da-2-dose-das-vacinas-astrazeneca-e-pfizer-,108250.shtml
https://www.rondoniadinamica.com/noticias/2021/07/gaepe-ro-recomenda-priorizacao-dos-profissionais-da-educacao-na-antecipacao-da-2-dose-das-vacinas-astrazeneca-e-pfizer-,108250.shtml
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