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Caicó, 10 de junho de 2021 

 

Carta aberta do Pe. Francisco de Assis Costa da Silva, Diretor do Colégio Diocesano 

Seridoense, ao Ex. Sr. Dr. Judas Tadeu Alves dos Santos – Prefeito Municipal de Caicó           

e aos Dirigentes de Escolas particulares de Caicó, 

 

Antes de tudo, tenho absoluta convicção que sou insuspeito para escrever esta carta, porque 

talvez tenha sido um dos diretores de escola particular mais comedido com relação ao retorno às aulas 

presenciais, desde o ano passado. Prova disso foi uma carta aberta endereçada no dia 07 de setembro 

de 2020, à Governadora do RN e todos os dirigentes educacionais do nosso Estado, na qual eu rogava 

que aquele não era o momento para o retorno presencial às aulas, sob a argumentação de risco para 

toda a comunidade escolar. Neste ano, talvez o Colégio que dirijo, o CDS, tenha sido o último a fazer 

o seu retorno gradual, meticuloso e acompanhado por uma equipe de profissionais da Faculdade de 

Medicina de Caicó, do Curso de Enfermagem da UERN Caicó e do LAIS, que colaboraram conosco 

na construção do Protocolo de Retorno que tem sido altamente eficaz. Até o momento não temos tido 

conhecimento que nenhuma das nossas crianças tenha sido infectada pelo COVID19. 

No dia último dia 26 de maio fomos surpreendidos com o Decreto do Governo do Estado, sob 

o Nº 30.610, solicitado pela Associação dos Municípios do Seridó, o qual suspendeu todas as 

atividades das escolas privadas no Município de Caicó, até o dia 06 do mês em curso. Portanto, a 

partir dessa data deveríamos ter retornado a sermos regidos pelo Decreto do Governo do Estado Nº 

30. 562, datado de 11 de maio do corrente ano, confirmado nesta quarta-feira, 09 de junho de 2021. 

No entanto, com a publicação do Decreto do Município de Caicó, sob o Nº 876, datado da sexta-feira, 

dia 04 de junho, do corrente ano, houve o retorno às atividades presenciais apenas da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I e 3ª série do Ensino Médio. Desde então, o Ensino Fundamental II e 

a 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, que até o momento vinham funcionando com sistema de rodízio 

(sistema hibrido de ensino, onde a metade da turma tem aula presencial e a outra metade tem aula 

remota), estão tendo aula apenas remotamente, em obediência ao referido decreto municipal. Diante 

disso, faço algumas considerações: 

1. A título de exemplo todas as escolas particulares de Natal e Mossoró estão com 

funcionamento normal da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 3ª série do Ensino 

médio e no sistema híbrido o Ensino Fundamental II e 1ª e 2ª séries do ensino Médio. Por 

que um decreto municipal em Caicó impedindo o sistema híbrido de ensino para os dois 

últimos grupos de alunos, se do ponto de vista epidemiológico não há nenhuma diferença 

entre a Capital do Estado, a Capital do Oeste e a Capital do Seridó? 

2. O decreto municipal aludido é omisso com relação ao seu tempo de duração, ou seja, o 

prefeito conclui o decreto sem indicar o prazo limite. Por isso pergunto: as escolas irão 

permanecer proibidas de oferecer o ensino híbrido ao Ensino Fundamental II e 1ª e 2ª série 

do Ensino Médio, até quando?  Indefinidamente? 

3. No dia 31 de março do corrente ano, a Assembleia Legislativa do RN aprovou o projeto 

de lei de autoria do deputado Ezequiel Ferreira, que inclui as atividades escolares na lista 

de atividades essenciais, permitindo o retorno das aulas presenciais em escolas privadas, 

o que facultou o ensino presencial para a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 3ª 
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série do ensino Médio e o ensino híbrido para o Fundamental II e 1ª e 2ª séries do ensino 

Médio. Isso não serve para Caicó? 

4. Ademais, o Governo do Estado publicou na manhã desta quarta-feira 09 de junho de 2021, 

o Decreto 30.641 prorrogando a vigência do Decreto Estadual nº 30.562, de 11 de maio 

de 2021, que no seu Art. 13 afirma: Observado o cumprimento dos protocolos sanitários 

previstos no “Documento Potiguar – Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares 

nos Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do Rio Grande do Norte”, as instituições 

de ensino poderão ampliar seu funcionamento de forma gradual, em sistema híbrido e de 

modo facultativo, às seguintes séries educacionais: 

I – a partir de 17 de maio, o 6º e o 7º ano do ensino fundamental e a 2ª série do ensino médio; 

II – a partir de 31 de maio, o 8º e o 9º ano do ensino fundamental e a 1ª série do ensino médio; 

Assim sendo exorto ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Caicó a incluir, imediatamente, no 

Decreto Nº 876 o ensino híbrido para o Ensino Fundamental II e a 1ª e 2ª série do Ensino Médio, nas 

escolas particulares de Caicó. O que eu desejo é que as referidas escolas passem a seguir o último 

decreto do Governo do Estado. Caso contrário, os alunos das escolas de Caicó correm o risco de terem 

um prejuízo nos seus resultados escolares, em comparação com os alunos de Natal, Mossoró e outras 

cidades onde as escolas particulares estão seguindo o decreto estadual. 

Certamente algumas escolas não desejam o retorno do ensino híbrido, optando apenas pelo 

sistema remoto, conforme foi visto na reunião do dia 31 de maio de 2021 entre o prefeito e diretores 

de escolas, mas isso não implica impedir que aquelas escolas que querem o retorno, conforme o 

decreto estadual e que se prepararam para esse sistema híbrido possam oferecer esta possibilidade aos 

seus alunos. Da mesma forma nenhum aluno estará sendo obrigado a vir a aula presencial. O seu 

direito de ter a aula remota também será sempre garantido. Acrescento a isso a constante demanda 

dos nossos pais de alunos que nos procuram constantemente para que possamos oferecer o sistema 

híbrido de ensino, com o rodízio de turmas, conforme regimenta o Decreto do Governo do Estado em 

vigência. 

Agradeço atenção e muito respeitosamente espero uma resposta do Executivo Municipal de 

Caicó. 

 

 

 

Pe. Francisco de Assis Costa da Silva 

Diretor do CDS 
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