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Ofício n. 495 dc /2021 

Assunto: Requisição, FAZ 

De: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

Para: Ilma. Sra. Patrícia Russo Coelho Lima 

DD. Superintendente Regional de Ensino de Barbacena 

sre.barbacena.gab@educacao.mg.gov.br 

 

                                               Barbacena, 15-04-2021. 

 

                                     Ilma. Senhora Superintendente,  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com 

fundamento nos arts.  1º, 3º, 5º, LXXIV, §§ 2º, 6º, 134, 203 e 227, todos da 

Constituição Federal; c/c os artigos 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente; LC 

n 80/94, art. 4º, Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, 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, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 

desta Constituição Federal, 

 

CONSIDERANDO a decretação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 188/2020 do Ministro de 

Estado da Saúde, e que o art. 208 da CF/99 estabelece garantias para o direito à 

educação; 

 CONSIDERANDO que a garantia do direito humano à educação, encartado no 

rol dos direitos fundamentais de natureza social (art. 6º, CF), representa condição 

inafastável para a concretização dos fundamentos e dos objetivos da República 

Federativa do Brasil, nos termos definidos nos art. 1º e art. 3º, da Constituição 

Federal, sobretudo da dignidade da pessoa humana e da construção de uma 
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sociedade livre, justa e solidária, baseada no desenvolvimento nacional e na 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação; 

           CONSIDERANDO que, segundo as disposições do art. 205, da Constituição 

Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua  

qualificação para o trabalho; 

            CONSIDERANDO que, conforme determina o art. 3º, inciso I, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, o ensino será ministrado, dentre 

outros, pelo princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola; 

            CONSIDERANDO que em 06 de fevereiro, foi publicada a Lei nº 

13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional,  decorrente do vírus; 

 

CONSIDERANDO que o ano escolar na rede pública estadual de ensino de 

Minas Gerais teve início dia 03 de março p.p., e que o ano letivo teve início aos 08 

de março p.p.; 

 

CONSIDERANDO que os Planos de Estudos Tutorados – PETs – já estão 

disponíveis para que educadores e estudantes possam obter os conteúdos que 

serão trabalhados pela Escola, compondo-se de um conjunto de atividades que os 

estudantes devem ter acesso para dar continuidade ao seu processo de ensino e 

aprendizagem, sendo a principal ferramenta estruturante oferecida pela SEE/MG; 

 

CONSIDERANDO que muitos alunos não têm acesso à internet, portanto, 

não têm acesso à versão do aplicativo utilizado durante o Regime de Estudo não 

Presencial – Conexão Escola 2.0, nem acesso a uso de computador, e que os PETs 
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necessitam ser entregues de forma impressa e gratuita, devendo a logística e a 

organização serem feitas pelos gestores escolares, de acordo com a realidade de 

cada comunidade, sempre respeitando as determinações da Secretaria de Estado 

da Saúde com relação aos protocolos sanitários de prevenção e enfrentamento à 

COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Resolução SEE n. 4.310/2020, que dispõe em seu art. 

3°, § 2°, que ‘O Plano de Estudos Tutorado (PET) será disponibilizado a todos 

os estudantes matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 

Profissional, por meio de recursos das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e, em casos excepcionais, será PROVIDENCIADA A 

IMPRESSÃO DOS MATERIAIS E ASSEGURADO QUE SEJAM 

DISPONIBILIZADOS AO ESTUDANTE’ (destacamos); 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Gestor Escolar, de acordo com os meios de 

comunicação disponíveis e em conjunto com a Superintendência Regional de 

Ensino, estabelecer o modo de envio e recebimento das atividades aos estudantes 

e/ou responsáveis, a serem realizadas no período de suspensão das aulas 

presenciais, deliberado pelo Comitê Extraordinário COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

está recebendo reclamações de alunos, pais ou responsáveis por alunos no 

sentido de que em determinadas escolas da Rede Pública Estadual não está  

havendo fornecimento GRATUITO dos PETs impressos, sob argumento da 

vivenciada onda roxa imposta pelo Governo Estadual, tendo referidos pais que 

comprar dito material em papelarias e afins; 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 

está recebendo reclamações no sentido de que determinados alunos estão 

sendo prejudicados em seus estudos por falta de material escolar, diante da 
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não devolução, por outro aluno,  de referido material, por falta de logística da 

Escola. 

 

CONSIDERANDO que as Superintendências Regionais de Ensino 

deverão acompanhar e monitorar a execução das ações realizadas pelas 

Escolas da Rede Estadual de Ensino sob sua jurisdição. 

 

 

RECOMENDA À SRA. SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO DE 

BARBACENA : 

 

1. - que providencie, junto às Diretoras / Diretores das Escolas Estaduais 

sob a jurisdição de V. Sa. a impressão de PETs e promova sua efetiva 

distribuição aos alunos que deles necessitam, DE FORMA GRATUITA, 

respeitando as determinações do Ministério da Saúde em relação aos 

protocolos sanitários de prevenção e enfrentamento à COVID- 19; 

 

2. - que haja logística para que os PETs que estão com atividades e 

conteúdos já realizados pelos alunos sejam devolvidos às escolas e aos 

professores para a conferência; 

 

3. - que se dê ampla publicidade dos atos praticados por esta 

Superintendência e cada uma das Escolas da Rede Estadual de Ensino a 

ela submetidas, em rede institucional e também mídia pública, para que a 

população de alunos, pais ou responsáveis tenha conhecimento acerca de 

entrega gratuita de PETs e outras providências que são dos interesses 

destes, inclusive entrega de alimentação escolar; 

 

4. - que haja logística para devolução de material escolar pelo corpo 

discente, de modo que não haja prejuízos a outro aluno que fará uso do 

mesmo material, de forma a não prejudicá-lo em seus estudos. 
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REQUISITA-SE, no prazo de 3 ( três)  dias, a contar do recebimento deste 

ofício, informações sobre: 

 

1- A logística/forma do fornecimento IMPRESSO de PETs aos alunos 

que deles necessitam, na rede de ensino pública estadual 

subordinada a esta Superintendência; 

 

2- se esse fornecimento está sendo feito efetivamente de forma gratuita 

ao aluno ( e em caso negativo, a forma de fornecimento dos PETs),  

 
3-  se a devolução de materiais, pelo corpo discente, está sendo feita a 

contento, de forma a não prejudicar outro aluno que venha a 

necessitar destes materiais para estudo, tudo de forma articulada por 

cada uma das Escolas; 

 
4- Qual o critério utilizado para distribuição de alimentação escolar. 

 

             A ausência de providências, com a urgência que o caso requer poderá, em 

tese, configurar improbidade, com adoção das medidas cabíveis contra seus 

responsáveis. 

 

                                           Atenciosamente, 

 

 

DARCILENE DA CONSOLAÇÃO NEVES PEREIRA 

DEFENSORA PÚBLICA   

 MADEP 0191 

 

CÁSSIA REJANE CHIERICATTO 

DEFENSORA PÚBLICA 

MADEP 0241 
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