
Sindicato dos Especialistas de Educação 
do Ensino Público Municipal de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo falha no atendimento 
às famílias, às Escolas e aos servidores públicos

2020 começou com muitas 
dificuldades para o atendimento 
educacional devido à negligência 
da Prefeitura, que deixou as Escolas 
sem serviços básicos (veja ao lado).

A Unidade Educacional de seu filho(a), 
que também é sua Escola, é composta 
por diversos profissionais. Entre eles 
estão os membros da Equipe Gestora, 
que são Diretor(a), Assistentes e 
Coordenação Pedagógica. 

A Equipe Gestora tem se desdobrado 
para propiciar uma educação de qua-
lidade e sofre com a falta de escuta. 
Existem problemas e desafios que 
não são de sua responsabilidade, 
e sim da Prefeitura e da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Quando Prefeitura e Secretaria dei-
xam de cumprir seus papéis, des-
respeitam profissionais e usuários 
das Escolas Municipais. 

Carta às famílias

Profissionais da Educação: A Escola de sua família pode estar 
entre muitas da Cidade que iniciaram as atividades escolares com falta de 
professores, inspetoria escolar (são os auxiliares técnicos de educação), re-
dução do pessoal de limpeza, entre outros profissionais. 

Manutenção: Muitas escolas estão sem serviços necessários à garantia 
da saúde das crianças, como limpeza de caixa d’água, dedetização e corte de 
mato da entrada, parques e demais espaços.

Segurança: Muitas Escolas estão sem vigilância, o que gera inseguran-
ça, sobretudo para as crianças, bebês e adolescentes. Isso quando o próprio 
prédio escolar não é invadido ou roubado. 

Uniformes: O Prefeito Bruno Covas e o Secretário de Educação Bruno 
Caetano anunciaram uma nova forma de aquisição dos uniformes com uso de 
cartão, que até agora não se concretizou, e o ano letivo iniciou sem os uniformes.

Materiais pedagógicos: Os kits de materiais escolares não foram 
entregues nas Escolas. 

Reforma das Unidades: A Prefeitura deixou de realizar reformas 
e manutenções em inúmeras escolas, causando inclusive a interdição de al-
gumas Unidades pela Defesa Civil.  

Saiba quais os serviços básicos 
que são obrigações da Prefeitura 

e da Secretaria de Educação

Apoie a Equipe Gestora da sua Escola
Participe das ações e atividades escolares e ajude
a cobrar o poder público a cumprir sua obrigação! 
Juntos a comunidade, a equipe gestora, os professores e demais profissionais têm 
mais força para defender a Qualidade da Educação e o funcionamento das Escolas! 
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