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Comunicado SINESP – 14 de abril de 2020 
 
 
O SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE 
SÃO PAULO – SINESP, representante dos Gestores Educacionais, considerando a pandemia que 
estamos sofrendo, informa a categoria: 
 
Cartão Alimentação para todos  
 

A luta pela expansão do cartão alimentação para todos os alunos tem amparo em nossas 
ações. Temos divulgado ações do Conselho de Alimentação Escolar e do Fórum Paulista de 
Educação Infantil. 

 

Através das redes sociais do SINESP (whatsapp encaminhado a todos os filiados e pelo 
Facebook), além do Portal SINESP e correio eletrônico, divulgamos a decisão da Justiça, em 
fase de liminar, de extensão do cartão alimentação escolar para todas as crianças, bebês e 
alunos da Rede. 
 
Os diferentes canais de comunicação do SINESP tem sido acessados pelas comunidades 
escolares e temos informado o andamento da ação na Justiça de concessão do cartão 
alimentação para todas as crianças e alunos. 
 
Teletrabalho e Plantão Presencial Unidades de Trabalho  
 
O SINESP tem envidado todos os esforços para a proteção de seus filiados e familiares, 
incentivando e defendendo as medidas de isolamento social recomendadas pela Organização 
Mundial de Saúde e pelo Decreto Municipal nº 59.283/20, que declarou situação de 
emergência na cidade de São Paulo, determinando, dentre outras medidas, a suspensão, 
redução e alteração de serviços. 
 
Tal Decreto, também, instituiu o regime de teletrabalho e a interrupção das aulas na rede 
pública de ensino, determinando a adoção de medidas para efetivar o ensino à distância. 
 
As Instruções Normativas 13, de 20 de março e 15, de 08 de abril, da SME, adotaram medidas 
que desrespeitam as determinações do Decreto nº 59.283/20, especialmente no que se refere à 
exigência de plantões de dois gestores nas Unidades Educacionais. 
  
De acordo com as normas municipais vigentes, o atendimento presencial dos munícipes está 
suspenso no curso da medida emergencial de isolamento social. Todo o trabalho dos Gestores, 
Pessoal de Apoio e Docentes deve ser feito pelo meio virtual 
 
O SINESP encaminhou, no dia 20 de março, representação/denúncia ao Ministério Público 
do Estado de São Paulo, protocolada sob o número 0020056/20, contra os termos da Instrução 
Normativa 13/SME, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de plantões. 
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No dia 13 de abril de 2020, ante a possibilidade de extensão do tempo do plantão prevista na 
Instrução Normativa 15/SME e consideradas, também, as ameaças e as invasões sofridas nas 
Unidades Escolares, conforme denúncias recebidas, o SINESP voltou a recorrer ao Ministério 
Público, solicitando pronta determinação de suspensão dos plantões estabelecidos nas 
Instruções Normativas 13 e 15/SME, em consideração à proteção física e emocional dos 
servidores e de seus familiares. 
 
Neste processo de medidas extraordinárias desencadeadas pelo coronavirus, o SINESP vem 
atuando intensa e rigorosamente junto à Municipalidade de São Paulo, isoladamente ou em 
parceria com outras entidades, como APROFEM, SEDIN e SINDSEP, bem como com o 
Fórum de Entidades Representativas dos Servidores Públicos Municipais, enviando ofícios 
com recomendações, sugestões e solicitações. 
 
Os plantões estabelecidos, que entendemos desnecessários e ilegais, estão sob a análise do 
Ministério Público do Estado de São Paulo e quaisquer medidas eventualmente adotadas 

visando sua inobservância, previamente à decisão do mesmo poderão gerar conseqüências 
indesejadas. 
 
Educação a Distância e interação com a comunidade escolar  
 
Consideramos fundamental, neste momento a reaproximação dos atores educacionais 
(Gestores/Apoio/Docentes) com as famílias, bebês, crianças e estudantes, porém mantemos 
nossa preocupação com a flexibilização do isolamento social, pois se choca com todas as 
orientações governamentais 
 
Reforçamos a necessidade da criação, por parte da SME, de Grupo de Trabalho que some as 
entidades da educação, o Conselho Municipal de Educação - CME, o Fórum Municipal de 
Educação - FME, e o Conselho Regional dos Conselhos de Escola - CRECE Central em um 
Comitê Técnico de discussões e encaminhamentos, a exemplo do que se formou na área da 
saúde. 
 
O SINESP defende que o debate sobre o uso de tecnologias, como o ensino online, neste 
momento de excepcionalidade, deve ser estabelecido e ampliado com muita discussão e 
estudo entre os Profissionais da Educação, Sindicatos e SME, e não apenas por uma decisão 
unilateral do Governo. 

 

SINESP: Junte-se a quem luta com você! 


