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NOTA PÚBLICA
PELA NEGOCIAÇÃO PARTICIPATIVA DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

O FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA vem, mais uma vez, manifestar-se
sobre a volta às atividades escolares presenciais com segurança, considerado o estado de
pandemia, expressando total desacordo quanto ao retorno anunciado pelo Governador Rui
Costa, com data marcada para 26 de julho, e reiterando a recomendação de fortalecimento do
ensino remoto, que deve ser de qualidade para todos.

É importante que, neste momento, a mensagem à população seja clara: a pandemia não
terminou, pelo contrário, se agrava e a prioridade é a vida dos baianos e baianas. As taxas de
ocupação de leitos não é indicador suficiente, pois ainda chegam a 100% em algumas regiões
do Estado, tampouco registra-se uma redução sustentada do número de casos de
contaminados. A vacinação, por sua vez, vem sendo constantemente interrompida e, assim, o
descontrole do contágio implicará em risco de adoecimento e de morte ainda. Mantém-se,
portanto, o distanciamento social como medida mais efetiva contra a disseminação do vírus.

Assim, apelando novamente para a responsabilidade educacional das autoridades, propomos:

1) Que todos os esforços sejam feitos a fim de assegurar a continuidade do ensino remoto de
qualidade, para que não haja mais prejuízos ao aprendizado dos estudantes;

2) Que a instância de discussão e negociação sobre o retorno presencial às aulas inclua,
formalmente, as entidades e representações do campo da educação e não permaneça restrita
aos gabinetes do Governo;

3) Que sejam garantidas todas as condições prévias ao retorno presencial, já sinalizadas pelo
FEEBA, dentre elas: a imediata elaboração de planos específicos de retorno construídos com
as escolas, a partir de orientações das autoridades de saúde e com as devidas condições para
atender os protocolos sanitários estabelecidos, apoio técnico e pedagógico, de infraestrutura,
de pessoal e financeiro por parte do Estado.

Por fim, respeitosamente, conclamamos o Governador Rui Costa a escutar os profissionais, os
estudantes, as famílias e a maioria da sociedade, compreendendo suas preocupações, e
evitando, portanto, a tomada de nova decisão unilateral sobre a data do retorno às atividades
presenciais nas escolas. Afinal, a guerra é contra o vírus, e a educação, já tão afetada pela
pandemia, precisa ser conduzida com entendimento e colaboração coletivos, sem conflitos!
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