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Membros da Diretoria da APEOESP, 

liderados pela Presidenta do Sindicato, 

Professora Bebel, também Deputada Esta-

dual, estiveram hoje na SEDUC, buscando 

contato com o Secretário Estadual da Edu-

cação. Na ausência do Secretário, foram 

recebidos pela sua assessoria. 

A Diretoria da APEOESP voltou a insistir 

na suspensão imediata de todas as ativi-

dades na rede estadual de ensino, além de 

medidas para assegurar salários, inclusive 

dos eventuais, garantia dos direitos de to-

dos e encaminhamento de medidas mais 

gerais de contenção do Coronavírus no 

estado de São Paulo.

Os Diretores criticaram diversos as-

pectos do Comunicado emitido hoje 

pela SEDUC, que mantém a posição do 

Governo de não fechar as escolas imedia-

tamente, além de prever a continuidade 

do trabalho de equipes após o dia 23 

nas unidades escolares. Para a APEOESP, 

esse tipo de medida configura irrespon-

sabilidade do Governo do Estado perante 

o crescimento exponencial do contágio 

pelo Coronavírus. 

Nosso Sindicato reafirma seu posiciona-

mento de que não cabe aos professores ou 

à SEDUC a utilização de nenhum mecanis-

mo de ensino a distância para a educação 

básica. Além de não haver suporte aos 

professores para tanto, não é adequado 

pedagogicamente, pois os estudantes da 

educação básica necessitam de socializa-

ção e interação como professores e estu-

dantes para o sucesso da aprendizagem.

APEOESP comparece à 
SEDUC para cobrar a 

suspensão das atividades 
na rede estadual de ensino



Suspensão total 
das atividades

A APEOESP protocolou ofício solici-

tando diversas medidas da SEDUC e o 

encaminhamento de propostas a outros 

setores do governo. Entre essas medidas 

e propostas estão:

  Suspensão total das atividades com 

professores, estudantes, funcionários 

(inclusive terceirizados) e equipe ges-

tora, até a superação total da crise. 

  Garantia de pagamento em dia e sem 

cortes a todos os profissionais da edu-

cação pública estadual.

  Garantia de pagamento aos professores 

eventuais, que não terão aulas.

  Não permitir a retenção de professores 

idosos e/ou com problemas de saúde e 

baixa imunidade nas escolas e diretorias 

de ensino.

  Dispensa imediata dos profissionais que 

sejam portadores de doenças como 

rinite, sinusite, doenças respiratórias e 

outras doenças crônicas.

  Não tomada de decisões sobre dispên-

dio financeiro nas escolas durante o 

período em que houver suspensão das 

atividades escolares.

  Não utilização de aplicativos para EaD 

no período de suspensão das aulas. A 

EaD não se aplica a estudantes de edu-

cação básica, que necessitam de socia-

lização e interação como professores e 

estudantes para a aprendizagem.

  Assegurar nas escolas álcool-gel, sa-

bonete, máscaras e outros produtos 

destinados à prevenção do contágio por 

Coronavírus. 

  Suspensão das perícias médicas no perío- 

do de crise, face ao perigo de contágio 

em pessoas com imunidade fragilizada.

  Distribuição de cestas básicas para os 

estudantes que ficarão sem merenda 

escolar. 

  Estudar algum tipo de auxílio financeiro 

aos cantineiros, que ficarão sem rendi-

mentos no período.

  Levar às demais instâncias do governo 

a necessidade de decretação do con-

gelamento dos preços de álcool-gel, 

sabonete, máscaras e outros produtos 

destinados à prevenção do contágio por 

Coronavírus, bem como a distribuição 

gratuita desses produtos à população.

  Levar às demais instâncias do governo 

a necessidade de paralisação de to-

das as atividades produtivas, exceto 

os serviços essenciais e fabricação 

de produtos essenciais, bem como a 

garantia de licença remunerada e es-

tabilidade aos trabalhadores.
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