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Nota técnica de 24 de agosto de 2020 (NT 04/20) 

Comitê Técnico Científico Consultivo do Plano de Transição Gradual para 

o Novo Normal do Município de Niterói 

Tema: Avaliação da retomada gradual do ensino presencial em Niterói como 

parte do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal do Município de Niterói 

(Decreto N.º 13.604/2020), publicado em 20 de maio de 2020. 

 

1. OBJETIVO: O Comitê Científico, instituído pelo decreto supracitado, realizou reunião no 

dia 22 de agosto, com a presença: do Sr. Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do Sr. 

Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, e da Sra. Subsecretária Municipal de 

Saúde, Camilla Franco. Nesta reunião, avaliou as alternativas para retomada do ensino 

presencial no município a luz do plano supracitado. 

 

2. CONTEXTO DA PANDEMIA NO BRASIL: O País continua apresentando indicadores 

que sugerem a persistência das dificuldades no enfrentamento da doença. Em todo o 

território nacional, já foram identificados 3,6 milhões de casos positivos para COVID-19 

e 115 mil óbitos acumulados. Há mais de 3 meses, o País apresenta uma média de 

mais de 1.000 óbitos/dia. Projeções do Institute of Health Metrics and Evaluation 

(Universidade de Washington) apontam para um acumulo de 204 mil óbitos por COVID-

19 em 1 de dezembro de 2020. Isto indica uma ampla distribuição da doença no território 

nacional, onde os municípios estão vivenciando etapas diversas da circulação do vírus. 

Embora os hospitais tenham aumentado o seu domínio na abordagem ao paciente com 

COVID-19, levando à redução da letalidade da doença em muitos municípios, a 

persistência de níveis altos de mortalidade no País sugere a penetração do vírus em 

municípios com déficits de atenção hospitalar, em um contexto nacional de baixa 

adesão das medidas de isolamento social. Desta forma, o Brasil passa a apostar 

enormemente na obtenção de uma vacina capaz de promover uma imunização eficaz 

contra o vírus. Das mais de 30 vacinas nas etapas finais de testagem no mundo, o Brasil 

já autorizou que 4 delas sejam experimentadas em território nacional. Mesmo havendo 
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razões para otimismo quanto a alguns experimentos em curso e o fato de o País possuir 

muita competência na produção e distribuição de vacinas, há muitas complexidades 

envolvidas nestas etapas que tendem a remeter para meados do ano que vem, na 

melhor das hipóteses, o período do início da campanha nacional de imunização contra 

a COVID-19. 

 

3. CONTEXTO DA PANDEMIA NO ESTADO E EM NITERÓI: A incidência de casos da 

doença em Niterói, embora em tendência de queda, permanece estável nas últimas 

semanas, demonstrando a circulação do vírus. O indicador composto síntese 

permanece estabilizado na faixa de 6,63 com ligeiras variações, apontando ainda o 

estágio de Alerta Máximo (Sinal Amarelo) segundo o Plano de Transição Municipal, 

restringindo a reabertura de algumas atividades que potencialmente gerem 

aglomeração. Já o número básico de reprodução (R) no município permanece acima de 

1. Para a semana epidemiológica 33, o valor era de 1,19, sem perspectivas de redução 

substantiva no curto prazo. O R do estado do Rio de Janeiro para a mesma semana é 

de 1,22. 

 

4. RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAS EM SALA DE AULA: A Escola representa 

não somente o espaço formal de educação, mas também constitui um ambiente rico e 

insubstituível de convivência e formação do caráter e da vida em sociedade. Passados 

quase seis meses desde a interrupção das aulas e demais atividades presenciais nas 

escolas, são evidentes os impactos no humor e na qualidade de vida das crianças e 

adolescentes afastados do convívio da comunidade escolar. Em adendo, muitas 

famílias contam não somente com o ambiente formativo da escola, mas também com 

alimentação equilibrada. Portanto, é imperativo que se analise continuamente as 

condições para o retorno às atividades presenciais nas escolas, como meio de mitigar 

os impactos negativos físicos e emocionais de crianças e adolescentes do afastamento 

social prolongado. Por outro lado, o retorno às aulas presenciais pode levar ao aumento 

em grande escala da circulação do vírus, como indicado em estudo recente da American 

Academy of Pediatrics e do Children’s Hospital Association, e assim contribuir para o 

recrudescimento dos indicadores negativos da pandemia. Portanto, o retorno presencial 

às escolas constitui um dos maiores desafios da sociedade. Nesse contexto, o Comitê 

entende que a prefeitura de Niterói construiu um Plano de Transição Gradual para o 

Novo Normal que apresenta uma correspondência responsável e adequada dos níveis 

do indicador síntese local da pandemia com as atividades autorizadas a funcionar no 
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município. O Plano recomenda o reinício gradual do ensino presencial somente quando 

o município atingir o Sinal Amarelo Nível 1, conforme o anexo republicado junto ao 

Decreto Municipal nº 13.702/2020. O Comitê reitera a observância deste critério para a 

retomada das aulas e alerta para que o município o faça a partir inicialmente do ensino 

médio, de forma gradual, com ocupação reduzida e com rodizio de presença em sala 

de aula, além da estrita adesão aos protocolos sanitários. A recomendação de retorno 

inicial somente no ensino médio justifica-se pelo fato de que os adolescentes nesta 

idade têm maior capacidade de adesão aos protocolos sanitários do que crianças 

menores. Independentemente da série, é fundamental que as crianças tenham a 

alternativa de permanecer no ensino remoto, caso seja esta a preferência de suas 

famílias. Cabe notar que várias pesquisas sobre o tema têm mostrado o grande temor 

dos pais e responsáveis pela eventual contaminação das crianças no ambiente escolar. 

É importante que se estabeleça um amplo processo de treinamento e provisão dos 

equipamentos de prevenção para os trabalhadores envolvidos. Também, devem as 

escolas atender as especificações definidas no documento “Diretrizes para a 

Construção dos Planos Locais de Retorno às Atividades Presenciais da Educação 

Municipal de Niterói” (ISBN 978-65-88391-00-6) produzido pelas Secretarias Municipais 

de Saúde e Educação, Ciência e Tecnologia e Fundação Municipal de Educação. Estas 

Diretrizes trazem elementos fundamentais, incluindo o aumento da capacidade de 

atendimento em saúde escolar nas unidades de ensino e o estabelecimento de um 

sistema de vigilância epidemiológica com foco nas escolas chamado de “unidades 

irmãs” com uma articulação orgânica entre a escola e uma unidade correspondente do 

Programa do Médico de Família. 

O Comitê entende que, do ponto de vista pedagógico, a vivência na pandemia pode e 

deve tornar-se objeto de conhecimento e engajamento dos estudantes em atividades 

sanitárias, os quais podem funcionar como um canal de maior conhecimento da doença 

para seus familiares e círculo de convivência social. Portanto, deve-se considerar a 

problematização da pandemia como um poderoso instrumento de “aprender fazendo” e 

da participação dos jovens na transformação necessária da sociedade quanto à 

compreensão do fenômeno da pandemia e do combate às suas consequências. 

Somente após ter concluído a avaliação do impacto epidemiológico do retorno do ensino 

médio, a prefeitura, em entendimento com todos os interessados, poderá programar o 

retorno futuro dos demais segmentos. O Comitê alerta que este retorno deve ser feito 

com muita precaução e de forma conservadora. Também é importante o alinhamento 

das autoridades municipais com o Ministério Público, de modo a evitar a judicialização 

do tema, como ocorrida no munícipio de São Paulo. Situações deste tipo aumentam a 
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incerteza e insegurança dos alunos e responsáveis, trabalhadores da educação e setor 

empresarial quanto ao cronograma e forma de retorno presencial. 

 

5. CONCLUSÃO: O Comitê entende que a gestão municipal continua desempenhando um 

papel de destaque no combate à pandemia do novo Coronavírus nas suas diversas 

dimensões, o que produziu um controle do fenômeno no município. Por outro lado, o 

entorno apresenta evidência de recrudescimento da contaminação e suas 

consequências, o que continua a gerar riscos indiretos para a população de Niterói. O 

retorno presencial às escolas representa um desafio especial pela complexidade do 

valor positivo do convívio e do ambiente de formação em contraposição ao risco 

aumentado de contaminação local e comunitária. O Comitê entende que se deve fazer 

valer o Plano de Transição Gradual para o Novo Normal que tem se mostrado robusto 

e adequado e, dessa forma, autorizar o retorno presencial parcial e gradual somente do 

ensino médio no primeiro momento e, mesmo assim, somente quando o município 

atingir o Sinal Amarelo Nível 1. 


