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Senhor Presidente, 

Desde o início de 2020, quando a pandemia da Covid-19 exigiu a adoção de 

inúmeras medidas para se evitar a propagação da doença, dentre elas o isolamento 

social recomendado por órgãos internacionais de saúde e o consequente 

fechamento das escolas, o Comitê Técnico da Educação do IRB vem buscando 

desenvolver uma série de ações no sentido de ajudar a garantir o direito à 

educação, mesmo durante o período de atividades remotas.  

Essa nova realidade vem afetando de forma drástica o vínculo aluno-escola. 

Se a exclusão escolar no Brasil já era um problema a ser enfrentado, o cenário de 

crise sanitária piorou esse quadro. Uma pesquisa da Pnad Covid-19 / IBGE indicou 

que, em outubro de 2020, um contingente de 1,4 milhão de crianças e adolescentes 

não frequentou a escola no ano passado (presenciais ou remotas), sendo que 

outros 4,1 milhões, embora vinculados a algum estabelecimento, não tiveram 

acesso a atividades educacionais.  

Embora as aulas remotas sejam um desafio para os alunos e suas famílias, 

os que vivem em situação de vulnerabilidade são os mais afetados. E, uma vez 

desfeito o vínculo com a escola, aumenta consideravelmente a chance de essa 

criança ou adolescente se afastar permanentemente dos ambientes de ensino. 

Dessa forma, é necessário um amplo esforço para não apenas resgatar os 

estudantes excluídos do sistema educacional, mas também atuar preventivamente 

nos casos em que haja risco de evasão ou abandono. 

Visando a proporcionar subsídios aos Tribunais de Contas para atuarem de 

forma pedagógica e na fiscalização em relação a esses temas, no último mês de 

abril foi estabelecida uma nova parceria entre o Instituto Rui Barbosa, por meio de 

seu Comitê da Educação, e o Iede, com o apoio da Associação dos Membros dos 



 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), da Associação Brasileira dos Tribunais de 

Contas dos Municípios (Abracom), do Conselho Nacional dos Presidentes dos 

Tribunais de Contas (CNPTC), da Associação Nacional dos Ministros e 

Conselheiros-Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon) e da Associação 

Nacional do Ministério Público de Contas (Ampcon), para a realização do projeto 

“Permanência Escolar na Pandemia”. A proposta de cooperação e atuação conjunta 

com os Tribunais de Contas brasileiros tem como objetivo mapear a permanência 

dos estudantes nas redes municipais e estaduais durante este período, por meio da 

criação do Indicador de Permanência Escolar. 

Para a realização dessa atividade, a ser implementada totalmente a 

distância, por meio de questionário online a um grupo de redes de ensino, o Iede e 

o CTE-IRB disponibilizarão a metodologia de trabalho e todo o suporte necessário, 

tais como roteiros de entrevista e capacitação online aos Técnicos dos Tribunais 

participantes.  

O levantamento das informações pelos Auditores dos TCs (no mínimo dois 

de cada TC) junto a redes de ensino públicas resultará em sistematização das 

respostas que contribuirá para 1) diagnosticar situações críticas, que podem servir 

de subsídio para a atuação dos respectivos TCs no tema, e 2) proporcionar um 

panorama da situação de permanência escolar no país.  

Dessa forma, considerando o elevado interesse social do tema em foco e o 

importante papel dos órgãos de controle na concretização da política pública da 

educação com equidade e qualidade, pretende-se obter o engajamento efetivo dos 

Tribunais nesse projeto, cuja adesão poderá ser oficializada mediante 

manifestação de interesse por escrito (e-mail) ao Comitê Técnico da Educação do 

IRB até o dia 21 de maio. Para tornar célere o processo, peço a gentileza de se 

incluir na resposta de adesão o nome e o contato (WhatsApp) dos Técnicos que 

participarão do projeto. 



 

Espera-se poder contar com a participação de todos os Tribunais nessa 

iniciativa, aspecto muito importante para que possamos gerar um indicador de 

permanência que contemple a realidade de todas as regiões do país. 

Mais informações podem ser obtidas no folder incluso a este Informe e com 

as Assistentes do CTE-IRB Júlia Cordova Klein (juliack@tce.rs.gov.br; WhatsApp 

(51) 9566-4966) e Viviane Pereira Grosser (vgrosser@tce.rs.gov.br; WhatsApp 

(51) 9695-2034), para as quais, inclusive, podem ser enviadas as manifestações de 

interesse em aderir ao projeto. 

Agradecendo novamente a atenção e a colaboração dessa Casa às iniciativas 

do Comitê Técnico da Educação, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

   
 

Conselheiro Cezar Miola, 
Presidente do Comitê Técnico da Educação do IRB. 

  


