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SECRETÁRIO: 
CUMPRA DECISÃO 
JUDICIAL DE NÃO 

RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS 

INTEGRALMENTE
Também queremos 
vacinação de todos 

os profissionais 
da educação, sem 

corte de idade

O secretário da 
Educação continua 

praticando 
sua política 

negacionista.
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Não podendo simplesmente ignorar que há uma sentença 
em vigor, conquistada pela APEOESP, determinando 
que não pode haver aulas e atividades presenciais em 

escolas estaduais, municipais e privadas nas fases vermelha 
e amarela e sem imunização dos profissionais da educação, 
o Secretário vai cumprindo a determinação judicial, embora 
procure afirmar que não a cumpre, estimulando sua burla.

A SEDUC emitiu comunicado com orientações para a 
semana de 5 a 9 de abril, mantendo as aulas de forma remota. 
Disse ainda que definirá o que virá a ocorrer no futuro em 
conjunto com as autoridades da saúde, de acordo com a 
situação da pandemia no estado.

No entanto, insiste em abrir escolas para que estudantes 
possam utilizar computador e internet e para que seja servida 
merenda aos mais necessitados. Comete vários erros ao 
mesmo tempo: 
  Estimula a burla da sentença judicial, uma vez que afirma 

que haverá a abertura das escolas se houver interesse 
voluntário de alunos e professores.

  Expõe funcionários, gestores e estudantes ao contágio no 
momento mais grave da pandemia, quando o número de 
mortes diárias chega perto de 4 mil no país.

  Promove a exposição das crianças mais vulneráveis, que 
vão às escolas para comer, inclusive publicando fotos nas 
redes sociais. A APEOESP reafirma: o Estado deve enviar a 
alimentação às casas dos estudantes, na forma de cestas 
básicas ou tickets para a sua aquisição. 
A propósito, o governo do marketing anunciou que 

enviaria um valor em dinheiro para pais e responsáveis pelos 
estudantes que se situam na linha da pobreza e extrema 
pobreza, mas nada foi feito.
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A APEOESP assume 
claro posicionamento:

  Exige o cumprimento imediato e integral da sentença de 
não volta às aulas presenciais.

  Vacinação de todos os profissionais da educação já, sem 
corte de idade.

  Vacina para todos.
  Volta às escolas somente com vacinação completa e 

controle da pandemia.

Cadastro para vacinação
Em relação à vacinação que se inicia em 12/4, o governo 

informou que os profissionais devem se cadastrar no link 
abaixo e que a imunização será realizada pelas secretarias 
municipais da Educação: https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/.


