
 

CARTA DENÚNCIA SOBRE O RETORNO ÀS ESCOLAS NO PARANÁ  

PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES PRESENCIAIS 

 

Desde março de 2020, quando surgiu o primeiro caso de Covid-19 no Paraná, foram 

confirmadas, infelizmente, a contaminação de 193 mil e a morte de 4775 pessoas. O estado 

permanece, desde julho de 2020, com uma média móvel acima de mil casos diários. Ainda que 

apresente uma leve curva de declínio de contaminados(as) e mortos nos últimos dias, os 

números das médias mantém-se num patamar alto.  

Promover a circulação e a aglomeração de pessoas sem levar em conta o atual estágio 

da pandemia, seja lá por quais motivos, se constitui em uma irresponsabilidade muito grande, 

uma vez que expõem a população à contaminação. O cuidado com a vida e a saúde pública de 

milhões de pessoas deve ter primazia nas atuais políticas públicas governamentais. 

Não nos parece ser essa lógica que tem movido o atual governo do Paraná ao anunciar o 

retorno das aulas extracurriculares em 54 escolas de 30 municípios paranaenses (Tabela 1). 

Alguns destes municípios mantêm alta nos índices de contaminação e de óbitos, como são os 

casos de Cianorte, Francisco Beltrão, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama, que neste mês 

manteve-se crescente (Tabela 2), inclusive com índices de transmissão (RT) entre 0,8 a 0,95. 

Mesmo em municípios com a incidência de poucos casos, o vírus continua circulando e sua 

circulação será potencializada com o retorno das aulas. 

 

TABELA 1: Municípios e escolas que foram autorizadas o retorno das aulas 

extracurriculares e número de casos confirmados e óbitos nestes municípios 
Cidades Escolas C.1 Ób2 

Altônia Esc. Est. do Campo São João 187 3 

Ampére 
Col. Est. Nereu Perondi, Col. Est. Cecília Meireles e Col. Est. Cândido 

Portinari 
128 3 

Arapoti   Col. Est. Carmelina Ferreira Pedroso e Col. Est. João Paulo II 255 1 

Barracão   Col. Est. Leonor Castellano 91 2 

Bom Sucesso do Sul   Col. Est. Castelo Branco 14 - 

Cafezal do Sul   Esc. Est. do Campo Guaipora  29 - 

Capanema  Col. Est. Padre Cirilo 533 3 

Cianorte  Col. Est. de Vidigal 990 15 

Coronel Vivida Col. Est. Arnaldo Busato 177  2 

Cruzeiro do Oeste Col. Est. Anchieta e Col. Est. Cruzeiro do Oeste 160 2 

Francisco Beltrão 

Col. Est. Eduardo V Suplicy, Col. Est. Reinaldo Sass, Col. Est. Mário de 

Andrade, Esc. Est. da Cango e Centro Est. de Educação Profissional do 

Sudoeste do Paraná. 

1484 25 

Honório Serpa Col. Est. Projeto Rondon e Esc. Est. Elias Abrahão 38 - 

Icaraíma Esc. Est. do Campo Porto Camargo 39 1 

Iporã Esc. Est. do Campo Vila Nilza e Esc. Est. Antenor P dos Santos 62 1 

Jaguariaíva   Col. Est. Anita Canet e Col. Est. Padre José de Anchieta 295 9 

Japurá   Esc. Est. Emílio de Menezes e Col. Est. Rui Barbosa 114 - 

Mariópolis Col. Est. Presidente Arthur Costa e Silva 62 2 

Marmeleiro Col. Est. Telmo Octávio Muller 217 1 

Pato Branco Col. Est. de Pato Branco 994 18 



2 
 

Pinhal de São Bento Col. Est. Presidente Vargas 4 - 

Ponta Grossa 
Col. Est. Prof. José Gomes do Amaral, Col. Est. Maestro Bento 

Mossurunga e Col. Est. Nossa Senhora das Graças 
4930 117 

Pranchita  Col. Est. Julio Giongo 34 1 

Realeza Col. Est. João Paulo II e Col. Est. Doze de Novembro 157 3 

S. Antônio Sudoeste Esc. Est. Antônio Schiebel 132 1 

São Tomé  Esc. Est. Pedro Fecchio e Col. Est. Santos Dumont 83 1 

Sengés   Col. Est. Presidente Costa e Silva e Col. Est. Prof. Erasmo Braga 191 5 

Terra Boa  Col. Est. Helena Kolody 202 7 

Umuarama 

Col. Est. Bento Mossurunga, Esc. Est. Jardim Canadá, Col. Est. Dra. 

Zilda Arns, Esc. Est. Durval Seifert, Col. Est. Prof. Hilda Trautwein 

Kamal, Col. Est. Monteiro Lobato e Col. Est. Vereador José Balan. 

1104 18 

Verê Col. Est. Arnaldo Busatto 46 4 

Xambrê Esc. Est. do Campo de Eliza e Esc. Est. do Campo Casa Branca 41 1 

C1: Casos Confirmados / Ob2: Óbitos  

Fonte: SESA/PR: Informe Epidemiológico Coronavirus (Covid-19) do dia 14/10/2020.  

 

TABELA 2: Evolução em outubro dos números de casos confirmados e óbitos de Covid-19 

nos maiores municípios que foram autorizadas o retorno das aulas extracurriculares 

Cidades 
Boletim do dia 01/10 Boletim 07/10 Boletim 14/10 

C.1 Ób2 C Ób C Ób 

Cianorte 929 15 941 15 990 15 

Francisco Beltrão 1368 23 1421 25 1484 25 

Pato Branco 899 17 928 18 994 18 

Ponta Grossa 3981 101 4428 110 4930 117 

Umuarama 1024 17 1057 17 1104 18 

C1: Casos Confirmados / Ob2: Óbitos  

Fonte: SESA/PR: Informe Epidemiológico Coronavirus (Covid-19) do dia 14/10/2020.  

 

A maioria da população (cerca de 2/3 da população brasileira conforme pesquisa do 

Datafolha
1
) é contra o retorno das atividades extracurriculares presenciais enquanto a curva de 

contaminação estiver em alta, como é o caso do Brasil e do Paraná. Se as crianças voltarem às 

aulas e forem contaminadas podem transmitir o vírus para o pai, a mãe, avós e responsáveis ou 

mesmo para os(as) educadores(as). Muitos(as) dos(as) estudantes moram na mesma casa com 

alguém que pertence ao grupo de risco, o que exporia estas pessoas a situações de 

contaminação. Boletim da SESA do dia 14/10 indica que 82% dos óbitos estão associados a 

fatores de risco. De acordo com a pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
2
, 17% dos 

adultos do Paraná são idosos, e cerca de 20%  tem hipertensão, 6,6% são diabéticos, 5,1% têm 

doenças no coração e 4% têm doenças no pulmão. No Brasil são  9,3 milhões de brasileiros(as) 

de grupos de risco que vivem na mesma casa de crianças e adolescentes, como mostra análise da 

Fiocruz. Além disso, as pesquisas sugerem que as crianças têm sintomas leves do Covid-19 ou 

são assintomáticas, no entanto, possuem uma alta carga viral nos primeiros dias dos sintomas.  

Segundo o portal Bem Paraná
3
, a Sesa encaminhou oficio para o Ministério Público 

(MP) estabelecendo como critérios para a volta às aulas: 

                                                           
1 https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/08/79-dos-brasileiros-dizem-que-reabertura-de-escolas-agravara-a-

pandemia-mostra-datafolha.shtml 
2 https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/nota_tecnica_12_monitoracovid19.pdf 
3 https://www.bemparana.com.br/noticia/no-parana-ninguem-se-entende-sobre-a-volta-das-aulas-presenciais-na-

pandemia#.X4hcYdJKjcc 
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 - o controle da transmissão da doença com RT inferior a 1,0 e a diminuição constante 

na incidência, em pelo menos 50%, de casos confirmados e suspeitos, durante um 

período de três semanas;  

- o sistema de saúde deve estar apto para detectar, testar, isolar e tratar pacientes e para 

rastrear seus contatos;  

- os riscos de surto devem estar minimizados;  

- devem ser adotadas medidas preventivas, com a apresentação de um plano detalhado 

de medidas sanitárias, higienização e garantia de distanciamento entre as pessoas no 

ambiente escolar, salas de aula e transporte;  

- administrar os riscos de casos da doença originados de outros lugares; e  

- orientar e instrumentar a comunidade para se adaptar às novas regras.  

A ausência de pelo menos um destes critérios já compromete o retorno seguro às 

atividades extracurriculares presenciais. De antemão podemos observar, por exemplo, que 

muitos municípios, principalmente os menores, não implantaram meios de detectar e testar 

estudantes e familiares. Há de se considerar que a manifestação da doença ocorre, em média, 

entre 5 e 7 dias, quando já haveria um grande número de infectados(as). Outra questão diz 

respeito às condições sanitárias e de infraestrutura das escolas, como cuidado com banheiros, 

bebedouros, higienização e espaços arejados.  

 Um exemplo de que a abertura das escolas impacta no aumento de casos pode ser 

verificado no estado do Amazonas, primeiro estado a reabrir as escolas, no dia 15 de setembro, 

onde quase 1/3 dos(as) professores foram contaminados(as). Países da Europa que haviam 

reaberto as escolas, com a observância no aumento no número de casos voltaram a fechá-las, 

como foi o caso da República Tcheca, Rússia, Irlanda do Norte. Países como a Alemanha, 

Reino Unido, França e Holanda sofrem forte pressão social pelo fechamento das escolas. 

Pesquisa
4 

da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) 

demonstra que 60% dos municípios, ainda que tenham organizado protocolos de retorno ou 

optado pelos protocolos estaduais, não iniciaram aplicação destes mesmos protocolos para o 

retorno das aulas. A mesma pesquisa indica que 89% das redes não têm previsão de retorno dos 

estudantes às escolas ainda este ano e que os municípios menores têm mais dificuldades de 

organizar o retorno. Se os municípios dizem que ainda não estão preparados para o retorno às 

aulas, como garantir as condições para o retorno de escolas nestes municípios?  

As Secretarias da Educação e da Saúde publicaram resoluções que se complementam: as 

Resoluções 3943 e 3944/20 – Seed e as 632, 1129 e 1231/20-SESA. O mérito dessas resoluções 

é disciplinar o processo de convocação de agentes educacionais, professores(as) e 

pedagogos(as) e o retorno das atividades extracurriculares escolares presenciais e de 

                                                           
4 https://undime.org.br/noticia/09-09-2020-14-33-aulas-presenciais-89-dasredes-escolares-municipais-nao-tem-

previsao-de-retorno 
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atendimento nas escolas da rede estadual, municipais e privadas, a partir de 19 de outubro. Além 

disso, mantêm as aulas não-presenciais e não autorizam o retorno das aulas curriculares 

presenciais. 

As resoluções isentam o governo de responsabilidade ao mesmo tempo em que, 

absurdamente, responsabilizam as direções das escolas, pais, mães e responsáveis pela adesão 

ou não às atividades extracurriculares e pelo cumprimento das medidas sanitárias de prevenção, 

monitoramento e controle do Covid-19.  

É importante que escolas e suas respectivas comunidades escolares façam o debate com 

base nos seguintes critérios: índice de contaminação e óbitos do coronavírus em cada um dos 

municípios das escolas selecionadas, na disponibilidade de testes e leitos hospitalares para 

atendimento aos(às) contaminados(as) que necessitarem, a posição do(a) prefeito(a) quanto ao 

retorno das atividades presenciais e se há decreto municipal sobre esta posição. A decisão deve 

ser coletiva e não pode ser tomada apenas pela direção escolar ou do NRE e orientamos que não 

retornem às aulas presenciais. O debate se faz com professores(as), equipe pedagógica, agentes 

educacionais, estudantes, pais, mães e responsáveis sobre a adesão a essas atividades 

extracurriculares.  

Ainda, segundo as Resoluções, as escolas devem organizar a comissão local para 

elaboração do protocolo de retorno, mas sugerimos que  justifiquem o não retorno a partir dos 

aspectos físicos e ambiência escolar, como a ausência de garantias do distanciamento social, a 

circulação e ventilação do ar e acesso seguro aos banheiros, água potável e higienização 

corporal.  

Há também as questões pedagógicas, do planejamento destas atividades 

extracurriculares. Sabemos das dificuldades de estudantes e professores(as) em acompanhar as 

aulas não presenciais, mas entendemos também que não serão as aulas extracurriculares, neste 

momento, no final do ano letivo, e sob essas circunstâncias, que permitirão a equalização de 

dificuldades pedagógicas ocorridas em todo o processo. Estudantes com dificuldades de 

aprendizagem, via de regra, são os(as) mais vulneráveis socialmente e, com a ausência de 

transporte escolar, continuarão com dificuldades de participação se forem chamados às aulas 

extracurriculares presenciais.  

Também é importante lembrar que o CNE (Conselho Nacional de Educação) se 

posicionou, pela Resolução 15/2020, favorável à Lei 14040/2020 que estabelece a possibilidade 

de adoção por parte das redes escolares de um continuum de duas séries/anos dos anos de 2020 

e 2021. Portanto, estudantes que tiveram dificuldades no ano de 2020 têm o direito de no 

próximo ano, 2021, recuperarem os possíveis prejuízos pedagógicos.  

Por fim, orientamos a: 

 - mobilizar as comunidades escolares para não fazerem a adesão ao retorno com 

atividades extracurriculares, pois o governo responsabiliza a escola/direção pela 
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prevenção, monitoramento e controle do Covid-19. As escolas/direções poderão 

responder civil e criminalmente por quaisquer problemas; 

 - orientar a categoria a não aderir às aulas extracurriculares, pois se mantém a 

obrigatoriedade das aulas curriculares não-presenciais; 

- comunicar às famílias, responsáveis e estudantes que as aulas não presenciais 

continuarão, que enquanto a situação da pandemia colocar em risco a saúde e a vida 

dos(as) estudantes, as famílias não devem enviar seus/suas filho(as) para a escola, que 

as escolas não receberam melhorias para ter condições adequadas de segurança sanitária 

e que os estudos serão retomados e o ano letivo será recuperado; 

- reunir-se com prefeitos(as)/vereadores(as)/deputados(as) solicitando posição pública 

contrária ao retorno das atividades presenciais porque não há segurança sanitária. Nossa 

prioridade é a defesa da vida. 

- denunciar em todos os órgãos de apoio como Ministério Público, Vigilância Sanitária, 

entre outros, a inviabilidade sanitária do retorno das atividades presenciais. 

Reiteramos o não retorno às atividades extracurriculares nas 54 escolas e 30 municípios 

autorizados em meio ao aumento de casos de contaminação pelo Covid-19 e sem certezas dos 

estudos científicos de proteção à saúde de todos(as).  

Conclamamos os(as) diretores(as) e mães, pais e/ou responsáveis a NÃO OPTAREM 

por assumir as  responsabilidades que o retorno das aulas extracurriculares implicariam, 

inclusive correndo o risco de  responder civil e criminalmente por atos decorrentes deste 

retorno. Insistimos que prefeitos(as), vereadores(as), secretários(as) municipais de saúde e de 

educação a não exporem a comunidade ao risco do adoecimento que pode levar à morte de 

centenas de estudantes, trabalhadores(as) da educação e membros das comunidades locais.  

Mais do que nunca, neste tempo, nossa defesa intransigente é pela vida. Nenhuma ação 

política e educacional deve sobrepor esse primado. Apesar de todas as dificuldades, 

mantenhamo-nos na educação não presencial. O retorno às aulas presenciais, como querem os 

adeptos da necropolítica, mesmo que para atividades extracurriculares, não faz sentido por tudo 

que expusemos aqui. A defesa da vida é o primeiro e principal sentido que precisa ser 

preservado.   

Curitiba, 16 de outubro de 2020. 
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