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O SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO – SINESP, representante da categoria dos Gestores Educacionais manifesta seu posicionamento 
perante a publicação efetuada na página Facebook da Secretaria Municipal de Educação no dia 30 de março 

de 2020.  

O SINESP através do Ofício 033/2020 já havia cobrado de SME quanto ao funcionamento das Unidades de 
Trabalho com plantões, mas sem atendimento físico dos munícipes. A SME ao manifestar-se que necessita 

de apoio quanto às conseqüências do isolamento social por meio de plantões nas Unidades vai contrário a 
determinação do Decreto 59283/2020 da situação de emergência que orienta o teletrabalho nas Repartições 
Municipais.  

O suporte na orientação dos munícipes quanto ao cartão de alimentação escolar pode ser realizado por canais 
remotos sem a necessária presença dos Gestores Educacionais e do quadro de apoio nas Unidades 
Educacionais e nas DREs. Sistemas como e-mail e Escola On Line - EOL são acessados fora dos locais de 
trabalho.  

Quanto a entrega de materiais aos estudantes não existe a necessidade de plantões permanentes e diários nas 
Unidades Educacionais, a exemplo de outras redes que reduziram para pelo menos um dia esta presença, 
caso da Rede Estadual desde a última semana.  

A Normativa 13/2020 não obriga que os plantões tenham a presença de equipes gestoras, indo isso contrária 
a realidade de muitas Unidades Educacionais, sobretudo considerando os quadros de afastamento conforme o 
artigo 6º do Decreto 59283/2020. 

Os Pólos de Vacinação no Ofício 033/2020 já supracitado não tiveram reforço em sua maioria de materiais 
como luvas, álcool e gel e máscaras aos profissionais de educação que estão em serviço.  

Reiteramos que o diálogo se faça necessário e o fluxo de informações seja respeitoso com a Rede Municipal 
de Educação e seus profissionais. A manifestação desta secretaria pelas redes sociais sem publicação anterior 
via Portal da SME e e-mail voltado às Unidades Educacionais já foi apontado por toda a categoria de 
Gestores Educacionais como sendo desrespeitosa e pautada em reunião no dia 10 de fevereiro de 2020 na 
SME com o então Secretário Adjunto de Educação Daniel de Bonis. 

No aguardo de vossa manifestação  

São Paulo em 30 de março de 2020 

 

Luiz Carlos Ghilardi  

Presidente do SINESP 


