
 

 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2021 
  
Ofício Conjunto 2/2021 
Exmo. Sr. Secretário Municipal de Educação  
Fernando Padula Novaes 

 
    Assunto: Retorno das atividades presenciais 

 
As entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, a saber: APROFEM - 
Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo, SINPEEM – Sindicato dos 
Profissionais em Educação no Ensino Municipal – SP, SEDIN – Sindicato dos Educadores da 
Infância, SINDSEP – Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no 
município de São Paulo e SINESP – Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público 
Municipal de São Paulo, integrantes do COMITÊ EMERGENCIAL DE CRISE DA EDUCAÇÃO, 
instalado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo, vêm, 
por meio deste, diante do anúncio do retorno presencial das atividades com bebês, crianças e alunos da 
Rede Municipal de Ensino,  expressar sua discordância relativamente a essa retomada neste 

momento. 
  
Embasamos nossa posição com base em: 
- dados divulgados, tanto pela imprensa quanto por órgãos governamentais sobre o aumento 
significativo  da contaminação por SARS-COV 2 (COVID 19) na cidade de São Paulo e municípios 
adjacentes; 
- escassez de doses para as vacinas, recentemente aprovadas pela ANVISA, que indicam que sequer os 
Profissionais de Saúde terão, no curto prazo, a possibilidade de receber as duas doses da vacina, 
indispensável para a proteção das pessoas que atuam na linha de frente nas Unidades de Saúde, 
tornando quase impossível a vacinação dos Profissionais de Educação em tempo hábil para esse 
retorno seguro; 
- informações oficiais sobre o iminente esgotamento da capacidade de atendimento nas UTIs dos 
hospitais paulistanos. 
 
Ante o acima colocado, pugnamos pela imediata revogação do anúncio sobre a retomada 

presencial, para todos os Profissionais de Educação, inclusive suspendendo os plantões presenciais 

previstos na Instrução Normativa 13/20 e, sobretudo, considerando a necessidade da preservação da 
saúde dos Profissionais de Educação e da Comunidade Educacional.   
 
Sendo o que se apresenta para o momento e solicitado a  manifestação desta Secretaria, no sentido de 
acolher nosso pleito, subscrevemo-nos 

 
APROFEM- Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo 
SEDIN - Sindicato dos Educadores da Infância  
SINDSEP - Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São 
Paulo  
SINESP - Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo  
SINPEEM – Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal – SP,         


