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Pela saúde! Pela Vida!  

Retorno às atividades presenciais somente em 2021! 

 
 O CRECE Central tem debatido sobre o retorno às atividades presencias nas unidades 

educacionais da rede municipal de educação desde meados de junho. Também tem participado nos mais 

diferentes fóruns de discussão sobre este tema, como no Comitê Emergencial de Crise da Educação, no 

Fórum Municipal de Educação, nos webinários do “Fala Rede” e em reuniões específicas do GEDUC do 

Ministério Público de São Paulo. Em todas as discussões realizadas até o momento, os representantes do 

CRECE Central têm apresentado o posicionamento da maioria dos familiares e profissionais da educação, 

manifestando-se contrários ao retorno em meio à pandemia neste ano de 2020.  
 

De acordo com o portal do governo do Estado de São Paulo, em 01/10/20, em todo o estado, 

chegaram-se ao registro de 35.804 óbitos e 991.725 casos confirmados do novo coronavírus. Deste total 

de mortos há 40 crianças menores de 10 anos; 66 na faixa etária de 10 a 19 anos; 300 entre 20 a 29 anos; 

1.015 entre 30 a 39 anos; 2.359 entre 40 a 49 anos e 4.729 na faixa etária de 50 a 59 anos. De acordo com 

o Boletim Diário COVID-19 da Secretaria Municipal de Saúde, publicado em 01/10/20, no Brasil 

registra-se 143.952 óbitos e 4.810.935 casos confirmados e na cidade de São Paulo, 13.722 óbitos e 

334.177 casos confirmados. Estes números representam vidas ceifadas pela COVID-19. Ainda não há 

controle da pandemia no Brasil e muito menos no estado de São Paulo e em nossa cidade.  
 

 No último dia 26/09, SME publicou a Instrução Normativa nº 33/20 que trata da oferta de 

atividades extracurriculares pelas unidades educacionais de maneira facultativa, delegando aos Conselhos 

de Escola a tarefa de deliberar sobre a adesão a essas atividades. Consideramos fundamental a 

importância dos Conselhos de Escola como instrumentos de debates e deliberações significativas para a 

comunidade escolar, no entanto, discordamos da maneira como está sendo conduzido este assunto, pois 

repassa a responsabilidade à este colegiado, pela decisão de exposição das crianças, famílias e 

profissionais da educação ao novo coronavírus.  
 

 A SME também apresentou o “Protocolo Volta às Aulas” que foi objeto de discussão e críticas nos 

diversos Grupos de Trabalhos que tiveram a participação de familiares, professores, gestores e quadro de 

apoio. O texto final do protocolo não contemplou as diversas contribuições apresentadas durante as 

reuniões dos GTs e, tampouco, foi contemplada a proposta de consulta pública às famílias sobre o 

possível retorno em 2020 conforme apresentado pelo GT de familiares. Entendemos que este protocolo 

não garante segurança sanitária neste momento em que os números da COVID-19 ainda são alarmantes.  
 

 Temos observado a movimentação da SME no sentido de retomar as atividades presenciais ainda 

em 2020, oferecendo a formação obrigatória intitulada “Autocuidado: um novo olhar em tempos de 

pandemia” para todos os servidores da educação a partir de 05 de outubro e, também tem acontecido, 

desde o dia 1º de outubro, o inquérito sorológico com a testagem dos alunos dos 3ºs e 9ºs anos e de todos 

os servidores das unidades educacionais da rede direta e os funcionários das unidades da rede parceira 

(conveniada). Entendemos que a formação dos profissionais da educação e mesmo a testagem de parte 

dos alunos e dos servidores não são elementos consistentes que justifiquem o retorno presencial neste 

momento.  
 

 O CRECE Central mantém seu posicionamento contrário ao retorno às atividades presencias em 

meio à pandemia sem controle e sem a devida vacina, sejam elas atividades extracurriculares, em dois 

dias da semana ou atividades regulares, com percentual reduzido de alunos. Nada justifica a exposição 

dos bebês e crianças, dos estudantes e dos familiares e profissionais da educação ao novo coronavírus que 

ainda faz centenas de vítimas fatais em nosso país. Aprendizagens se recuperam, vidas não!! 

 

    São Paulo, 03 de outubro de 2020 
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mailto:crececentral@gmail.com

