
 

 

 

São Paulo, 20 de janeiro de 2021 

  

Ofício Conjunto 3/2021 

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, considerando: 

 

- A reunião realizada nesta data em que a SME, reafirma o calendário de retomada em fevereiro, com 

período de planejamento entre os dia 01/02 a 12/02 e o inicio das aulas presenciais a partir de 15/02; 

- O agravamento da Pandemia do Coronavirus na Cidade e o risco de maior exposição à contaminação 

dos Profissionais de Educação, alunos e seus familiares; 

- A necessidade do calendário escolar estar sintonizado com o calendário de vacinação; 

- A necessidade de maior tempo para as adaptações de ambientes, conclusão de reformas, consultas 

aos pais, convocação de concursados, entre outras medidas imprescindíveis para que as unidades 

educacionais tenham condições sanitárias; 

- A não distribuição ainda de tablets e notebooks para os alunos e profissionais de educação, conforme 

anunciado; 

- A necessidade de planejamento e logística para que os tablets sejam entregues nos domicílios dos 

alunos, por questão de segurança; 

- A discordância dos Profissionais de Educação quanto ao calendário anunciado; 

 

Propõem: 

- Revogar a decisão anunciada quanto ao calendário para as atividades presenciais a partir do dia 

01/02/21; 

- Fixar excepcionalmente o período de 01/02 a 12/02 como recesso escolar antecipado; 

- Fixar o período de 18/02 a 03/03/21, como de Planejamento Escolar no modo não presencial. 

 

Certos de que a presente proposta concorre para proteção da saúde e da vida dos Profissionais de 

Educação, alunos e seus familiares, insistimos no atendimento a esta reivindicação. 

 
APROFEM- Ismael Nery Palhares Junior 

SEDIN – Claudete Alves da Silva  

SINDSEP – Maciel Nascimento 

SINESP – Luiz Carlos Ghilardi 

SINPEEM – Claudio Fonseca          


