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A Resolução SE 28/2020, que a SEDUC publi-
cou nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial, 
tem o objetivo de dispor sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio e à trans-
missão do Covid-19 (Novo Coronavírus) no âmbito 
da Secretaria da Educação.

O Decreto 64.864/2020 define que a implantação 
da modalidade de teletrabalho no serviço público 
estadual tem como foco os servidores que estejam no 
grupo de risco (os que têm mais de 60 anos de idade, 
as gestantes e os portadores de doenças respiratórias 
crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão, e qual-
quer outra doença que reprima o sistema imunoló-
gico) e que a duração dessa modalidade de trabalho 
limita-se a trinta dias, podendo ser prorrogada.

O decreto também determina que os secretários 
de Estado imponham aos servidores o uso de férias 
regulares e licenças-prêmio, mantendo nas repar-
tições públicas servidores que sejam considerados 
necessários para o cumprimento das necessidades 
essenciais de cada uma delas, restringindo, de 
acordo com o decreto, o atendimento à população.

Por outro lado, a Resolução SE 25/2020, modi-
ficada pela Resolução SE 26/2020, dispõe também 
sobre teletrabalho, determinando a presença nas 
escolas de membros da equipe gestora, do quadro 
de apoio, da limpeza etc, mas autoriza o uso do 
teletrabalho para os integrantes do grupo de risco. 
É importante ressaltar que a resolução autoriza e 
não determina o teletrabalho.

Finalmente, a Resolução SE 28/2020 diz que os 

diretores das escolas podem permitir o teletrabalho 
para os professores que não estejam no grupo de 
risco, se esses assim desejarem. Para que se con-
cretize essa possibilidade, inclusive, o professor 
dever requerê-la expressamente. Devemos assinalar, 
também, que não existe legislação que obrigue o 
professor ao teletrabalho.

A APEOESP reitera mais uma vez seu en-
tendimento de que não há que se falar em 
presença de professores e demais servidores 
e funcionários nas escolas e nem em tele-
trabalho, tendo em vista que o planeta vive uma 
situação de pandemia, uma emergência médica, 
que se configura, mais do que qualquer outro, 
motivo de força maior para que todas as atividades 
sejam suspensas. 

Neste momento, não se aplicam normas e 
procedimentos apenas adequados a uma si-
tuação de normalidade. O isolamento não é uma 
escolha, mas uma imposição necessária para a prote-
ção à vida e assim deve ser encarado. Nenhum outro 
interesse pode estar acima disso nesse momento.

Professores, professoras, Gestores, gestoras e 
pessoal de apoio devem documentar e protocolar 
sua decisão de não comparecer às escolas para 
eventual preservação de direitos.

No final da Resolução SE 28 é visto que o Secre-
tário da Educação modifica a resolução que cuida 
da elaboração do calendário escolar, de modo que 
fica considerado como de recesso aquele período 
compreendido entre os dias 23 até 27 de março 

Professores e demais
servidores não devem 
comparecer às escolas



Ilmo (a) Sr (a) Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de ____________________________

(qualificação completa- Nome, RG, CPF, estado civil, cargo que ocupa), venho à presença de V. 
Sa. expor e requerer o que se segue:

O mundo vive uma pandemia de grave infecção causada pelo Coronavírus, que vem causando a 
morte de milhares de pessoas por CONVID-19, a doença por ele provocada. 

No Brasil já há quase 1.000 casos noticiados, sendo a maioria deles localizados no Estado de São 
Paulo. Assim, não é razoável que as pessoas permaneçam se deslocando de casa para o trabalho 
e vice-versa, porque está comprovado que esses deslocamentos colaboram para a ampliação do 
contágio. Além disso, o contato entre as pessoas é também vetor muito forte para o espalhamento 
do quadro infeccioso, colocando em risco as pessoas que estabelecem esse contato e os familiares 
destas pessoas, que por sua vez, viram vetores de propagação do vírus para outros tantos.

Estabelece a Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”

Percebe-se que o direito à vida é direito fundamental dos brasileiros, e então, o é também o 
direito de preservá-la, o que, nos dias atuais significa afirmar que qualquer cidadão brasileiro tem 
o direito de se recusar a sofrer riscos em sua existência por uma infecção com tamanha facilidade 
de disseminação.

Todos os países que lograram êxito na contenção desta infecção usaram o confinamento como 
método de ação.

Mesmo no Brasil as autoridades públicas com visão estratégica estão usando essa mesma meto-
dologia, com determinação de fechamento de pontos de comércio e de entretenimento, justamente 
para que não exista o contato entre pessoas, que mesmo assintomáticas podem transmitir o vírus 
e ser agente vetor de seu alastramento.

Deste modo, com fundamento no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, bem 
como nos demais dispositivos legais aplicáveis à espécie, é a presente para requerer que não sejam 
apontadas faltas para o requerente nos dias em que não comparecer à escola, enquanto perdurar 
o período de contágio comunitário e enquanto não for seguro ou recomendável o convívio social.

Termos em que, informando que a partir do protocolo o requerente não mais comparecerá na 
unidade escolar em que trabalha,

Pede deferimento

Local, data
Assinatura

ANEXO

e de 30 de março até o dia 3 de abril e de férias o 
período compreendido entre 6 e 20 de abril.

Entretanto, compreendemos que a Resolução 
atual não pode retroagir sobre essa questão, tendo 
em vista que a Resolução 65/2019 já estabeleceu 
o calendário escolar, incluindo férias e recessos. O 
momento que estamos vivendo agora é de total 
excepcionalidade e todas as medidas governamen-
tais devem ser tomadas considerando essa excep-
cionalidade.

Nessa perspectiva, anexo vai modelo de requeri-
mento para membros da equipe gestora e professo-
res assegurarem que não permaneçam nas unidades 
escolares no período da chamada quarentena.  Se 
houver indeferimento do requerimento, procurar 
jurídico para mandado de segurança.Portanto, 
professor, professora: não aceite imposições ilegais 
e assédio moral. Em caso de necessidade, envie um 
email com todos os dados necessários para jurídi-
co@apeoesp.org.br.

Secretaria de Comunicação


