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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

                           

                      NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Em relação à suspensão das aulas no município de Patos por conta da 

COVID-19, a Secretária de Educação, discutiu com a Coordenação Pedagógica, 

Gestores e Conselho Municipal de Educação um plano de retorno as aulas 

presenciais, e elaborou uma proposta estratégica que minimize os prejuízos 

pedagógicos dos estudantes e que garanta a qualidade do processo ensino-

aprendizagem, seguindo o que reza a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 no artigo 3º 

e no artigo 206 da Constituição Federal.  

A decisão de não aderir à aula remota foi fortalecida mediante ao resultado de 

um questionário avaliativo feito com os docentes do município. Comprovou-se a falta 

de acesso a computadores e internet dos alunos da rede municipal, considerando os 

relatos dos próprios docentes. A impossibilidade da implementação da mesma se dá 

principalmente pela dificuldade de acesso dos alunos, comprovado que em média 

85% de nossa clientela não têm como desenvolver aulas remotas virtuais. Além da 

maioria dos docentes não se sentirem totalmente aptos para executar aulas remotas, 

sendo necessária uma formação continuada para tal feito, inviável em um momento 

de pandemia. 

Observa-se que a comunicação entre professor e aluno em sua grande 

maioria (mais de 50%) só é feita de forma presencial, dificultando o processo de 

interação da comunidade escolar e principalmente defasagem no processo de 

ensino-aprendizagem, configurando assim, um novo contexto de exclusão social.  

Nosso plano estratégico visa minimizar os impactos deste retorno. 

Segue implementações estabelecidas no plano:  

➢ Doação em parceria da Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal de 

álcool em gel, máscaras e garrafinhas para água, para alunos professores e 

funcionários em geral;   
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➢ Instalar lavatórios de higienização em todas as unidades escolares; 

➢  Disponibilizar medidor de temperatura e pulverizador para higienização de 

ambiente;  

➢ Retorno presencial dos alunos de forma escalonada; 

➢ Testagem rápida para professores e funcionários da educação por meio da 

Secretaria de Saúde.  

➢ Higienizar as escolas e os transportes escolares; 

➢  Reunião com a comunidade escolar para a apresentação do Plano 

Estratégico e ouvir sugestões dos pais com relação a esta ação. 

Estamos embasados nos decretos municipais e estaduais que flexibilizam ou 

não o isolamento social, sendo assim, o retorno das aulas presenciais depende 

destas flexibilizações de acordo com a situação de pandemia. Reiteramos nosso 

compromisso com a oferta de uma educação pública de qualidade e que atenda a 

todos, sem exclusão. 

 

Atenciosamente, 

Maria do Socorro Chaves                                                                        

Secretária de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




