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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

através de seus Representantes Legais, Dr. Eudo Rodrigues Leite, Procurador Geral de
Justiça, e Drª. Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas, 78ª Promotora de Justiça da Comarca
de Natal/RN, e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
neste ato representada pelo Defensor Público Geral do Estado, Marcus Vinicius Soares
Alves, e pela Defensora Pública e Coordenadora do Núcleo de Tutelas Coletivas e titular
da 10ª Defensoria Cível de Natal,  Cláudia Carvalho Queiroz, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais previstas no artigo 129, inciso III, da CRFB/88, no artigo 26, inciso
I, da Lei 8.625/93, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público, e nos artigos 67, inciso
IV e 68, da Lei Complementar n° 141/96, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do
Rio  Grande  do  Norte,  no  artigo  134  da  Constituição  Federal  e  no  artigo  1º  da  Lei
Complementar Federal nº 80/94, nos autos do PA nº 31.23.2139.0000027/2021-75 e do
Propac nº 0059/2021-DPE/RN, e

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e
social,  da educação, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na
forma dos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; do artigo 25, IV,
alínea  “a”,  da  Lei  Federal  nº  8.625/93;  e  do  artigo  67,  inciso  IV,  alínea  “a”,  da  Lei
Complementar Estadual nº 141/96; 

CONSIDERANDO que cabe à Defensoria Pública a promoção dos direitos humanos e a
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de
forma  integral  e  gratuita,  às  pessoas  financeiramente  hipossuficientes  e  aos  grupos
sociais vulneráveis, na forma do inciso LXXIV do art. 5º e do artigo 134 da Constituição
Federal; 

CONSIDERANDO  os  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil  de
construção de uma sociedade livre,  justa  e  solidária,  de  erradicação da pobreza e  a
marginalização e redução as desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção
do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação (artigo 3º da Constituição Federal);

CONSIDERANDO ser o direito à educação um direito fundamental social (artigo 6º da
Constituição Federal);

CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao  adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  educação,  à
profissionalização, à cultura, à dignidade (artigo 227 da Constituição Federal);



CONSIDERANDO que o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente  preconiza
que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público asse-
gurar, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à educação de crianças e adoles-
centes, compreendendo a garantia da prioridade a preferência na formulação e execução
das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e juventude;

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 206 da Constituição Federal, o ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso
e  permanência  na  escola;  liberdade  de  aprender,  ensinar,  pesquisar  e  divulgar  o
pensamento, a arte e o saber; gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
garantia   do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida;

CONSIDERANDO  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  declarou,  em 11  de
março de 2020,  que a disseminação comunitária  do  coronavírus em todos os países
caracteriza situação de pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º, I e II da Lei 13.979/2020, para prevenção,
controle e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional,
decorrente  do  coronavírus,  as  autoridades  poderão  adotar,  no  âmbito  de  suas
competências, dentre outras, as medidas de isolamento e quarentena;

CONSIDERANDO que, nos termos do Decreto Estadual n° 29.534, de 19 de março de
2020, foi declarada situação de emergência em saúde pública no Estado do Rio Grande
do  Norte,  em  razão  de  epidemia  da  infecção  humana  causada  pelo  Sars-Cov2,
denominada Covid-19;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 29.524,  de 17 de março de 2020,  suspendeu as
atividades  escolares  presenciais  nas  unidades  da  rede  pública  e  privada  de  ensino
fundamental,  médio, superior,  técnico e profissionalizante (artigo 2º),  sendo tal  medida
prorrogada, por diversas vezes, nos anos de 2020 e 2021, no que pertine à rede pública
de ensino;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 30.419, de 01 de abril  de 2021, estabeleceu  que
“poderão  funcionar  em  sistema  híbrido  (presencial  e  remotamente)  as  escolas  e
instituições de ensino até o 5º ano do fundamental I, da rede privada de ensino, conforme
a  escolha  dos  gestores  educacionais  e  dos  pais  ou  responsáveis  legais,  desde  que
atendidas  as  regras  estabelecidas  nos  protocolos  sanitários  vigentes”,  mantendo
“suspensas as aulas presenciais, para os níveis, etapas e modalidades educacionais não
contemplados no caput, das unidades das redes pública e privada de ensino, incluindo
instituições  de  ensino  superior,  técnico  e especializante,  devendo,  quando  possível,
manter o ensino remoto.” (artigo 14);

CONSIDERANDO que,  malgrado tenha sido  firmado acordo,  em 23 de novembro de
2020, entre o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Estado do Rio
Grande do Norte para retorno das aulas presenciais, em sistema híbrido, a partir de 01 de
fevereiro de 2021, parte das obrigações assumidas na referida transação, homologada
judicialmente nos autos do processo nº 0800487-05.2021.8.20.5001, ainda se encontram
pendentes de cumprimento, sobretudo no que tange à retomada das aulas presenciais na
rede estadual de ensino;



CONSIDERANDO que  o  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE)  aprovou,  em 06  de
outubro de 2020, a validade do ensino remoto até dezembro de 2021, e a junção dos
anos letivos de 2020 e 2021, cujas medidas valem para as redes públicas e privadas de
todo o país1;

CONSIDERANDO  que  a  Lei  Federal  nº  14.040/2020,  embora  tenha  dispensado,  em
caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância ao mínimo de 200 (duzentos) dias
de efetivo trabalho escolar, estabeleceu a necessidade de cumprimento da carga horária
mínima anual estabelecida no inciso II, do caput, do artigo 31, da Lei nº 9.394/96 para a
educação infantil e da carga horária mínima estabelecida no inciso I, do caput e do § 1º
do artigo 24, da Lei nº 9.394/96 para os ensinos fundamental e médio (artigo 2º); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o § 2º,  do artigo 2º,  da Lei  nº 10.040/2020, a
reorganização do   calendário escolar do ano letivo afetado pelo estado de calamidade
pública  obedecerá  aos  princípios  dispostos  no  art.  206  da  Constituição  Federal,
notadamente a igualdade de condições para o acesso e a permanência nas escolas, e
contará com a participação das comunidades escolares para sua definição;

CONSIDERANDO ter a Lei nº 10.040/2020 estabelecido, em seu artigo 2º, § 2º, que, a cri -
tério dos sistemas de ensino, no ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública,
poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais: I – na educação in-
fantil, de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa da
educação básica e com as orientações pediátricas pertinentes quanto ao uso de tecnolo-
gias da informação e comunicação; II – no ensino fundamental e no ensino médio, vincu-
ladas aos conteúdos curriculares de cada etapa e modalidade, inclusive por meio do uso
de tecnologias da informação e comunicação, cujo cômputo, para efeitos de integraliza-
ção da carga horária mínima anual, obedecerá a critérios objetivos estabelecidos pelo
CNE;

CONSIDERANDO que, conforme preconizado no § 5º, do artigo 2º, da Lei nº 10.040/200,
“os sistemas de ensino que optarem por adotar atividades pedagógicas não presenciais
como parte do cumprimento da carga horária anual deverão assegurar em suas normas
que  os  alunos e  os  professores  tenham acesso  aos  meios  necessários  para  a
realização dessas atividades” – destaque nosso;

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação – CNE, por meio do parecer
CNE/CP nº 05/2020, de 28 de abril de 2020, contemplou, entre as possibilidades de cum-
primento da carga horária mínima, a realização de atividades pedagógicas não presenci-
ais (mediadas ou não por tecnologias) enquanto persistirem restrições sanitárias para pre-
sença de estudantes nos ambientes escolares, garantindo, ainda, os demais dias letivos
mínimos anuais/semestrais previstos no decurso do período letivo;

CONSIDERANDO  que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO), publicou, em março de 2020, dez recomendações que apontam solu-
ções para planejar e implementar o ensino à distância de forma a garantir que a aprendi-
zagem se mantenha durante este período, quais sejam: 1. Escolher soluções de alta ou
baixa tecnologia com base na confiabilidade das fontes de alimentação locais, conectivi-
dade à internet e capacidades digitais de professores e alunos; 2. Implementar medidas

1 Disponível em https://desafiosdaeducacao.grupoa.com.br/cne-ano-letivo-ensino-remoto-2021. 
Acessado em 11 de abril de 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24i.
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para garantir que os estudantes, incluindo aqueles com deficiência ou com poucas possi-
bilidades econômicas, tenham acesso a programas de ensino à distância; 3. Avaliar a se-
gurança das comunicações online ao fazer upload de dados ou recursos educacionais
nos espaços da internet, bem como ao partilhá-los com outras organizações ou pessoas;
4 Mobilizar as ferramentas disponíveis para conectar escolas, pais, professores e alunos
entre si; 5. Organizar discussões com os vários parceiros para compreender a duração da
suspensão das aulas e para decidir se o programa se deve centrar em novos conheci -
mentos ou consolidação de currículo; 6. Organizar breves sessões de formação e orienta-
ção para alunos e professores e, se necessário, monitorizar; 7. Combinar as várias ferra-
mentas disponíveis para a maioria dos alunos, evitando sobrecarregar alunos e pais, soli-
citando que baixem e testem muitos aplicativos ou plataformas; 8. Definir regras com pais
e alunos: criar testes e exercícios para avaliar de perto a aprendizagem; 9. Manter um ca-
lendário de acordo com a capacidade dos alunos de se concentrarem sozinhos, sobretudo
para aulas por videoconferência; 10. Criar comunidades de professores, pais e diretores
de escolas para combater o sentimento de solidão e desespero, facilitando a troca de ex-
periências e discussão de estratégias para enfrentar as dificuldades de aprendizagem;

CONSIDERANDO  que  a  Instrução  Normativa  n°  01/2020  do  Conselho  Estadual  de
Educação -CEE/RN estabeleceu que as instituições vinculadas ao Sistema Estadual de
Educação  do  RN  deveriam  planejar  atividades  voltadas  para  a  aprendizagem  e
reorganizar seus calendários escolares, durante o período emergencial de pandemia da
Covid-19, podendo incorporar atividades pedagógicas não presenciais desenvolvidas com
uso de tecnologias diversas (art.2°);

CONSIDERANDO  que,  de  acordo  com  o  “Documento  Potiguar”  que  dispõe  sobre
“diretrizes para a retomada das atividades escolares nos sistemas estadual e municipais
de ensino no Rio Grande do Norte”, aprovado pela Resolução CEE-RN nº 04/2020, de 21
de setembro de 2020, as atividades escolares não presenciais devem ser ofertadas aos
alunos da rede estadual de ensino independente do retorno das atividades presenciais,
uma vez  que,  em decorrência  das  medidas  de  distanciamento  social  necessárias  ao
controle  e  prevenção  da  Covid-19,  o  retorno  se  dará  de  forma  gradual,  em sistema
híbrido, com rodízio entre os alunos, de forma que as aulas remotas deverão continuar
sendo ministradas em complementação às aulas presenciais;

CONSIDERANDO que o anexo único da Portaria  nº  438,  de 21 de outubro de 2020,
expedida pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do
Esporte  e  do  Lazer  estabelece  que  “as  unidades  escolares  devem  realizar  também
mapeamento  da  situação  dos  estudantes  em  relação  ao  acesso  às  tecnologias  e
estratégias (online e offline), bem como à participação e ao nível de aprendizagem nas
atividades  não  presenciais,  enquanto  fatores  essenciais  à  continuidade  e
desenvolvimento dessas atividades não presenciais”;

CONSIDERANDO que, de acordo com os protocolos sanitários, o Estado do Rio Grande
do Norte deve garantir às famílias dos alunos das escolas da rede estadual de ensino o
direito de escolha quanto à retomada das aulas presenciais ou a permanência no ensino
remoto,  devendo-se,  neste  caso,  assegurar  a  continuidade  das  atividades  não
presenciais;

CONSIDERANDO que dentre os ambientes virtuais que as escolas da rede estadual es-
tão utilizando para a oferta de atividades escolares remotas estão: ESCOLA DIGITAL
(módulo desenvolvido e disponibilizado no SIGEDUC, para promover o ensino remoto

https://www.e-konomista.pt/importancia-dos-professores/


para a Rede de Educação Básica), EDUCA RN EM AÇÃO (aplicativo desenvolvido pela
SEEC para estudantes e que foi adaptado para o período de pandemia com a finalidade
de auxiliar o estudante de ensino médio durante a pandemia de COVID-19 com materiais
de apoio ao ENEM) e PLATAFORMA ESCOLAS NA REDE (Plataforma educacional que
disponibiliza gratuitamente objetos digitais de aprendizagem, planos de aula, roteiros de
estudos e outros materiais didáticos em apoio ao processo de ensino e de aprendizagem);

CONSIDERANDO que as aulas transmitidas por rede de televisão aberta para os alunos
do ensino fundamental,  ensino médio e educação de jovens e adultos não alcançam
todos  os  municípios  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  em  face  das  limitações
operacionais da rede de televisão contratada;

CONSIDERANDO que as plataformas digitais  utilizadas pela Secretaria  da Educação,
Cultura e Lazer do Estado do Rio Grande do Norte não podem ser acessadas de forma
off-line;

CONSIDERANDO que, para a participação em atividades escolares remotas ofertadas
por  meio de tecnologia digital,  os alunos necessitam de equipamentos de informática
(computador, tablets, entre outros) ou de aparelhos celulares do tipo smartphones com
conectividade;

CONSIDERANDO que, segundo pesquisa desenvolvida pela TIC Kids online Brasil 2019
(Cebc.br), 4,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, entre 9 e 17 anos, não têm
acesso à internet em residência e 58% dos jovens acessam à internet exclusivamente por
meio de celular, o que dificulta a execução de atividades não presenciais de ensino2;

CONSIDERANDO  que,  de  acordo  com  estudo  intitulado  “Tempo  para  Escola  na
Pandemia”, realizado pela Fundação Getúlio  Vargas nos meses de julho e agosto de
2020, a proporção de alunos que não recebeu atividades escolares por Estados e Faixas
Etárias demonstram índices que variam de 22,02% a 40,71% no Estado do Rio Grande do
Norte, sendo o tempo de dedicação à escola, por dia útil, de apenas 2,04 a 2,06 horas 3,
tendo sido utilizado base de dados,  os coletados pela PNAD/COVID/IBGE de julho e
agosto  de  2020,  que  permite  avaliar  se  os  alunos  estão  matriculados,  recebendo
atividades escolares para estudar de casa e quantos dias e horas da semana se dedicam
para essas atividades4;

2 STEVANIM, Luiz Felipe. Desigualdades Sociais e digitais dificultam a garantia do direito 
à educação na pandemia. Disponível em ExclusãoNadaRemota.pdf (fiocruz.br). Acessado
em 11 de abril de 2021.
3 Disponível em  ANEXO-FGV-Social-Neri-e-Osorio-Tempo-para-Escola-Pandemia.pdf. 
Acessado em 11 abril 2021.
4 A Nova Demanda por Educação Profissional (fgv.br). Acessado em 11 de abril de 2021.

https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/SLIDES-1pp-FGV-Social-Neri-e-Osorio-Tempo-para-Escola-Pandemia.pdf
https://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/ANEXO-FGV-Social-Neri-e-Osorio-Tempo-para-Escola-Pandemia.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/43180/2/Exclus%C3%A3oNadaRemota.pdf


CONSIDERANDO que, em decorrência de relatório de fiscalização para “levantamento
sobre a atuação das redes de ensino do estado e de municípios do RN no contexto da
pandemia do Covid-19”, publicado em 25 de agosto de 2020, o Tribunal de Contas do
Estado  do  Rio  Grande  do  Norte5 recomendou  aos  gestores  das  redes  municipais  e
estadual  de  ensino:  1.  “a  elaboração de estratégias  para  oferecer  aulas  e conteúdos
pedagógicos,  on-line  e  off-line,  durante  o  período  de  suspensão  das  atividades
presenciais,  a  todos  os  alunos,  com  especial  atenção  àqueles  que  necessitam  de
atendimento educacional especializado e aos que moram na zona rural, caso isso ainda
não  tenha  ocorrido”;  2.  “o  monitoramento  do  acesso  dos  alunos  aos  conteúdos
disponibilizados  e  da  realização  em  si  das  atividades  encaminhadas,  de  forma  a
possibilitar  a  avaliação  da  aprendizagem”;  3.  “a  oferta  de  capacitações  e  de
assessoramento aos profissionais da educação para que possam lidar com ferramentas
digitais  que  possibilitem  o  ensino  remoto”;  4.  “a  criação  de  diferentes  canais  de
comunicação entre a escola e os pais/responsáveis, de forma a contemplar também as
famílias que não têm acesso à internet, não conseguem enviar e-mail às unidades ou
interagir por redes sociais, e também àquelas que não têm telefone”; 

5 FichaResumo_AEducaçãonaoPodeEsperar (1) (tce.rn.gov.br). Acessado em 11 de abril de 2021.

http://www.tce.rn.gov.br/as/NoticiasTCE/3960/FichaResumo_AEduca%C3%A7%C3%A3onaoPodeEsperar_(1)_(1).pdf


CONSIDERANDO que, durante audiência extrajudicial realizada por meio da plataforma
googlemeet, no dia 31 de março de 2021, o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado
da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte – SEEC afirmou
que,  dos  217.244  (duzentos  e  dezessete  mil,  duzentos  e  quarenta  e  quatro)  alunos
matriculados na rede estadual de ensino no ano de 2020, 53.283 (cinquenta e três mil,
duzentos e oitenta e três) deles não efetuaram acesso às plataformas digitais de ensino
remoto disponibilizadas e 67.997 (sessenta e sete mil,  novecentos e noventa e sete)
alunos efetuaram menos de 20 (vinte) acessos ao sistema;

CONSIDERANDO  que,  durante  a  referida  audiência  extrajudicial,  o  Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio
Grande do Norte – SEEC afirmou que dos 217.244 (duzentos e dezessete mil e duzentos
e quarenta e quatro) alunos matriculados na rede estadual de ensino no ano de 2020,
53.283 (cinquenta e três mil,  duzentos e oitenta e três) se encontram em situação de
vulnerabilidade social, conforme cruzamento de dados com o sistema de gerenciamento
de dados do bolsa-família;

CONSIDERANDO  que,  na  sobredita  oportunidade,  o  representante  da  Secretaria  de
Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte – SEEC
noticiou ainda que está sendo estudada por quais meios será viabilizada a inclusão digital
dos alunos da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, notadamente daqueles
que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

CONSIDERANDO que, durante o período de pandemia da Covid-19, no âmbito do ensino
superior, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte publicou edital de processo
seletivo  n.  08/2020  para  concessão  de  auxílio  inclusão  digital com  as  seguintes
modalidades, quantidades de vagas e valores: I - 235 vagas para aquisição de Tablet no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em parcela única em conta corrente do Banco
do Brasil de titularidade do beneficiário; e II - 750 vagas para contratação de serviço de
Internet, softwares e outros, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), pago durante 2
(dois) meses e prorrogáveis por igual período,  para os discentes  que se encontrem em
situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, a fim de que possam cursar os
componentes curriculares ofertados no calendário acadêmico 6;

CONSIDERANDO que foi ainda foi garantido aos alunos da educação superior do Estado
do RN, através da publicação do edital  n.  08/2021,  da Universidade Estadual  do Rio
Grande do Norte, a concessão de Auxílio Inclusão Digital mediante apoio financeiro no
valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) destinados ao custeio das despesas com aquisição
de  equipamentos  de  informática  e  contratação  de  serviços  de  internet,  softwares  ou
qualquer outro item/serviço que proporcione a inclusão digital com a finalidade de garantir
os meios necessários para que os discentes possam cursar os componentes curriculares
ofertados  no  calendário  acadêmico,  tendo  sido  ofertado  para  tanto  500  (quinhentas)
vagas para os estudantes que se encontrem em situação de comprovada vulnerabilidade
socioeconômica7;

6 ADITIVO-ao-Edital-08.2020-PRAE.UERN-Inclusão-Digital-3-1.pdf. Acessado em 11 de abril de 
2021.
7 portal.uern.br/wp-content/uploads/2021/02/EDITAL-Nº-08. Acessado em 11 de abril de 2021.
8 Estudantes - Governo do Estado do Ceará (ceara.gov.br). Acessado em 11 de abril de 2021.
9 Seduc adquire 10 mil tablets para alunos da rede estadual - Governo do Piauí (www.pi.gov.br). 
Acessado em 11 de abril de 2021.
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http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2020/09/ADITIVO-ao-Edital-08.2020-PRAE.UERN-Inclus%C3%A3o-Digital-3-1.pdf


CONSIDERANDO que em outros Estados da federação, para amenizar o impacto social e
pedagógico  decorrente  da  suspensão  das  atividades  presenciais  nas  escolas  e  nas
instituições de ensino superior estaduais, estão sendo adotadas medidas para inclusão
digital  dos alunos.  No Estado do Ceará8 foram adquiridos,  através do programa mais
conectividade, 347 mil chips de dados de internet com pacote de 20GB mensais, além de
se encontrar prevista a aquisição de 150 mil tablets. No Estado do Piauí9, por meio da
Secretaria de Estado da Educação (Seduc), foi lançado, em 09 de abril de 2021, edital de
pregão  eletrônico  para  a  aquisição  de  10  mil  tablets  para  garantir  ainda  mais
conectividade  aos  alunos  da  rede  estadual  de  ensino,  beneficiando  o  investimento
estudantes da 3ª série do Ensino Médio regular e VII etapa da Educação de Jovens e
Adultos (EJA).  E no Estado do Rio Grande do Sul,  a Secretaria Estadual da Educação
(Seduc) lançou mão de uma série de ações para viabilizar o ensino a distância, investindo
na compra de 50 mil Chromebooks,  programa de internet patrocinada, que, em parceria
com a Assembleia Legislativa, viabilizou o acesso para alunos e professores para uso
exclusivo  nas  ferramentas  relacionadas  às  aulas,  qualificação  de  professores  para
atuação nas aulas remotas e adesão a plataformas de leitura e transmissão de aulas
preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela TVE10;

CONSIDERANDO que, de acordo com o painel de monitoramento da educação básica no
contexto  da  pandemia  da  Covid-19,  lançado  pelo  Ministério  da  Educação  e  Cultura
(MEC)11,  no qual não constam dados do Estado do Rio Grande do Norte, 16 (dezesseis)
Estados da federação responderam estar disponibilizando aulas síncronas para os alunos
e, no que respeitante aos tipos de estímulos socioeconômicos concedidos aos estudantes
durante  a  pandemia,  dos  18  (dezoito)  gestores  estaduais  que  responderam  ao
questionário: 01 (um) informou estar disponibilizando computador ou tablet (SP); 03 (três)
assinalaram estar  fornecendo chip de celular (CE, PI,  SP);  09 (nove) afirmaram estar
disponibilizando acesso à internet (CE, ES, MG, PI, PR, RJ, RS e SP). Veja-se:
 

________________________________

10 Zero Hora - 31/03/2021 Camila Kosachenco
11Disponível em Portal MEC - Educação Básica (ufg.br). Acessado em 11 de abril de 2021.

https://labtime.ufg.br/painel-educacao-basica-mec/


CONSIDERANDO a necessidade do Estado do Rio  Grande do Norte  dar  suporte  de
inclusão digital aos alunos regularmente matriculados nas escolas da rede estadual de
ensino, a fim de terem acesso as atividades remotas, em especial àqueles em situação de
maior vulnerabilidade socioeconômica;

RESOLVEM RECOMENDAR a Excelentíssima Senhora Governadora do
Estado do Rio Grande do Norte, Maria de Fátima Bezerra, e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, Getúlio Marques
Ferreira, que: 

I. no prazo máximo de 45(quarenta e cinco) dias, disponibilize e custeie
ferramentas e recursos tecnológicos que viabilizem a conectividade à internet para os
alunos da rede estadual  de ensino que se encontrem em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e sem acesso, ou com acesso limitado, aos ambientes virtuais que as
escolas estão utilizando para a oferta de atividades escolares remotas;

II.  apresentem, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, plano de inclusão
digital para rede de ensino do Estado do Rio Grande do Norte, com especificação das
ações  a  serem  implementadas,  prazos  e  investimentos  previstos  para  a  respectiva
execução;

III. proceda à alocação dos recursos orçamentários estaduais necessários
para que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte
possa implementar as medidas necessárias à inclusão digital dos alunos da rede estadual
de ensino, com vistas a garantir o devido acesso às atividades escolares não presenciais.

Requisita-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento
desta  recomendação,  sejam  prestadas  informações  aos  órgãos  de  atuação  da  DPE
(tutelacoletiva@dpe.rn.def.br)  e  do  MPE (sec.pmjeducacaonatal@mprn.mp.br)  sobre  o
cumprimento  ou  não  da  presente  recomendação,  encaminhando-se  a  documentação
comprobatória pertinente, preferencialmente por meio eletrônico. 

                                              Natal/RN, 12 de abril de 2021.

Eudo Rodrigues Leite
Procurador Geral de Justiça

Marcus Vinicius Soares Alves
Defensor Público Geral do Estado

Isabelita Garcia Gomes Neto Rosas
Promotora de Justiça

Cláudia Carvalho Queiroz
Defensora Pública do Estado
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