
 

 
 
 

Ofício-Circular nº 09/2021. 
                
              Goiânia (GO), 10 de junho de 2021. 

 
 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

 
 
 

Como é de amplo conhecimento, a pandemia COVID-19 tem impactado diretamente a 

educação, notadamente a educação pública. Em razão da extensão da suspensão das aulas 

presenciais e do agravamento da crise sanitária, diversos estudos têm mostrado a existência de 

dificuldades para avançar no aprendizado, sobrecarga e ansiedade dos profissionais, dos 

estudantes e de suas famílias e ainda aumento dos riscos de abandono escolar por parcelas 

significativas de estudantes. 

 

A ausência de previsibilidade a respeito da extensão da crise e de seus efeitos torna 

complexa a decisão relativa ao retorno às aulas presenciais, que deve estar relacionada à 

realidade sanitária de cada Município. Diante dessa imprevisibilidade, a continuidade do ensino a 

distância – ou, ao menos, do ensino híbrido – é uma realidade que não pode ser desconsiderada 

pelos gestores públicos. 

 

Diante desse cenário, o GAEPE encaminhou ofício aos Secretários Municipais de 

Educação orientando e incentivando ações para o real conhecimento e enfrentamento dos 

problemas de conectividade dos estudantes e docentes da educação municipal. Nesse ofício, 

tratamos da importância da realização de diagnóstico para conhecer os problemas, analisar os 

resultados e buscar soluções e estratégias para os problemas identificados. 

 

Desta forma, solicitamos o apoio de Vossa Excelência para as iniciativas dos gestores da 

educação voltadas ao diagnóstico e solução dos problemas de conectividade. 



 

 

 

O GAEPE, por meio de todas as instituições que o compõem, se coloca à disposição para 

auxiliar nesse processo de extrema relevância para o desenvolvimento dos municípios e de toda 

a população goiana. Nesse sentido, em breve será realizado evento de capacitação em parceria 

com a UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação em Goiás com 

orientações práticas para a organização de processos de compras públicas para a educação. 

Dúvidas e solicitações de apoio podem ser direcionadas ao endereço de e-mail 

secretariagaepe@gmail.com. 
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