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Ofício: 046/2020  
 
Assunto: Cestas básicas e ações da RME  
 
Sr Secretário  
 
Na qualidade de Presidente do SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO 

ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO – SINESP, representante da categoria 

dos Gestores Educacionais, exigimos ações e esclarecimentos com a urgência necessária 

quanto à ação da SME diante dos seguintes fatos:   

 

Cesta Básica:  

Tem sido encaminhados e-mails para as Unidades Educacionais pelas DRE e SME, informando da 

entrega de cestas básicas aos alunos, estudantes do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos, 

crianças e bebês da Rede Municipal de Educação. Esta ação além de ser parcial para algumas famílias 

e em duplicata para algumas que já recebem o cartão alimentação, excluem outras famílias do 

processo e trazem insegurança para as Unidades Educacionais quanto a guarda destes donativos, 

causando conflitos com as famílias não abrangidas, expondo Gestores Educacionais e quadro de apoio, 

em plantão nas Unidades ao contato e interação com muitas pessoas, quebrando a importância do 

isolamento social e dos cuidados de higiene e proteção, preconizado pelo Decreto 59283/20 e as 

indicações da Instrução Normativa 13/20 que enfatiza em seu artigo 4º o atendimento não presencial. 

 

Temos tido o aumento de casos de servidores afastados por contaminação e fragilização das equipes 

que ainda estão em plantão, sobretudo com a falta de testes efetuados pelas Unidades Básicas de 

Saúde e pelo atendimento precário do Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM, demonstrando 

total falta de cuidado da SME para com os profissionais de educação envolvidos nos plantões 

presenciais.  

 

Retomamos novamente a questão de insegurança nas Unidades de Trabalho tem sido elemento de 

grande preocupação para os profissionais de educação submetidos aos plantões presenciais diários. No 

Oficio SINESP 034/20 já havíamos manifestado a insegurança, que fica ampliada com a nova ação de 

entrega de cestas básicas nas Unidades Educacionais.  
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Ações da RME 

Questionamos declarações feitas junto à Imprensa, de forma direta por V Sa, responsabilizando 

indevidamente os gestores Educacionais quanto à falta de itens de higienização e EPI nas Unidades de 

Trabalho. Ressaltamos que estes itens são de responsabilidade de aquisição e distribuição por SME 

diretamente aos profissionais de plantão. 

 

Considerando as declarações do Sr. Prefeito Bruno Covas, manifestamos a preocupação e a 

necessidade de participação junto à SME nas discussões que envolvam futuramente o retorno dos 

alunos, crianças e bebês e demais profissionais de Educação para as atividades presenciais nas 

Unidades Educacionais.  

 

Enfatizamos que todas as ações efetuadas desde março tem sido pautadas pela falta de escuta e 

sobretudo necessidade de construção coletiva com os profissionais da rede e os Sindicatos, que 

poderiam trabalhar juntos para a atuação mais efetiva neste período tão difícil.     

 

Requeremos atuação de Vossa Senhoria na imediata suspensão dos plantões nas Unidades de 

Trabalho e CEUs da cidade paulistana, inclusive em cumprimento ao princípios elencados  no 

inciso LXXVIII, do artigo 5º e do artigo 37, da Constituição Federal.  

 

 
 
No aguardo de vossa manifestação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustríssimo Senhor 
Bruno Caetano  
Secretário Municipal de Educação  
Prefeitura Municipal de São Paulo 
 
 


