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ABAIXO ASSINADO 

 Considerando: 
 

✓ Que o número de contaminações por Covid-19 ainda continua elevado, assim como o de internações, 

sobretudo em UTIs; 

✓ Que a quantidade de mortes em decorrência da Covid-19 na cidade de São Paulo ainda é bastante 

preocupante;  

✓ Que nas unidades educacionais continuam ocorrendo casos de contaminações por Covid-19 em 

bebês, crianças e estudantes, bem como professores e demais profissionais da educação;  

✓ Que a Instrução Normativa SME nº 01/2021 preconiza a oferta do ensino remoto como possibilidade 

para a garantia da aprendizagem;  

✓ Que menos de 35% dos estudantes estão sendo atendidos de forma presencial nas unidades 

educacionais, uma vez que as famílias não se sentem seguras para encaminhar seus filhos; 

✓ Que a maioria das famílias acredita que o ensino remoto emergencial é a forma mais segura, neste 

momento, para acesso à educação; 

✓ Que os tablets e SIMcards foram adquiridos pela Prefeitura para garantir a aprendizagem dos 

estudantes por meio do ensino híbrido, com atividades planejadas para o período presencial e o 

contraturno, inclusive de reforço escolar e atividades de complementação, investindo mais de 463 

milhões de reais para essa finalidade; 

✓ Que milhares de bebês, crianças, jovens e adultos não estão frequentando as aulas seja 

presencialmente ou remotamente devido à greve sanitária dos profissionais da educação; 

✓ Que o cumprimento dos 200 dias letivos pode estar comprometido se não houver negociação da 

greve e, consequentemente, a reposição dos dias letivos por parte dos professores. 
 

 

 Nós, mães/ pais e/ou responsáveis legais, representantes dos bebês, crianças e estudantes das unidades 

educacionais da rede municipal de educação, ABAIXO ASSINADO, vimos pelo presente solicitar ao Prefeito da 

Cidade de São Paulo, Sr. Ricardo Nunes e ao Secretário Municipal de Educação, Sr. Fernando Padula o que 

segue: 
 

a) Contratação de empresa para realizar a configuração dos tablets, possibilitando agilizar a entrega 

desses equipamentos, com os SIMcards, para que os estudantes do ensino fundamental possam 

acompanhar as aulas no ensino remoto. 

b) Imediata negociação da greve dos professores e demais funcionários das escolas para que sejam 

iniciadas as reposições dessas aulas e seja dada a oportunidade de se iniciar a recuperação das 

aprendizagens de forma remota, no contraturno.  

c) Uniformidade dos protocolos de afastamento de crianças e profissionais da educação e, 

consequentemente, a suspensão das atividades presenciais para as turmas ou a totalidade da unidade 

educacional quando em caso de suspeita e/ou contaminação por Covid-19. 
 

Dessa forma, solicitamos especial atenção ao solicitado e aguardamos manifestação de Vossas Senhorias. 

  

São Paulo, 24 de maio de 2021. 

 

Assine esse abaixo-assinado, acessando o link: 

https://docs.google.com/forms/d/15xXUfZLDsvgM4dhsROeGma9oJ2dfqK8ewLUpoGdWYTo/edit 
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