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Of. n.º 60/2020 

Caxias do Sul, 04 de abril de 2020. 

Assunto: Retorno às aulas 

 

À 

Secretaria Municipal de Educação – SMED 

Nesta 

 

Senhora Secretária: 

 

 Vivemos um momento de profunda crise provocada pela pandemia onde o Brasil tem 

sido exemplo de como não tratar o problema. Um momento de relativização da democracia 

com processos e atitudes de ataques as instituições e a constituição, uma crise econômica que, 

a pretexto de auxiliar na pandemia, retira direitos e deixa sem salário e trabalho milhões de 

pessoas. Nesse ambiente de crises, o Senado aprova ajuda aos estados e municípios vinculando 

a regras de gestão, entre elas o congelamento de salários. Medida que, sem dúvida, fere a 

autonomia dos entes federados e utiliza a crise para fazer chantagem com os administradores e 

penalizar os servidores. 

 Passaram-se mais de 40 dias desde a suspensão das aulas na Rede Pública Municipal 

em decorrência da pandemia da Covid 19. Há um consenso de que retornar as atividades, 

atendendo os estudantes de forma não presencial é o que devemos fazer neste momento. Eles 

têm o direito à aprendizagem e de se sentirem integrantes do grupo social escolar, para tanto é 

necessário restabelecer o vínculo estudantes/escola evitando retrocessos na aprendizagem e 

evasão escolar. 

 Embora a necessidade de atendimento não presencial, muitos são os obstáculos para 

que ele se efetive de maneira segura. Dados do Ministério da Saúde apontam que hoje o Brasil  

já contabiliza mais de cem mil casos  e  7.025 óbitos confirmados. Nossa cidade chegou a 

contar  com apenas um leito  de UTI disponível pelo SUS (dados da Secretaria de Saúde - 

30/04) . Não esquecendo que nossa cidade é referência no SUS para 48 municípios da 5a. 

Região de saúde. Esse é o quadro perfeito para causar inúmeras apreensões entre profissionais, 

familiares e estudantes diante da volta às aulas, mesmo de forma diferente do que normalmente 

acontece. 

 Reafirmamos que o distanciamento social é a única alternativa para manter a curva de 

contaminação mais atenuada. O inverno ainda não chegou e não sabemos como será o amanhã. 

Também não temos como mensurar o impacto das medidas de retomada de circulação e 

serviços na cidade na disseminação do vírus. 

 Entendemos que retornar às atividades escolares de modo não presencial, no mês de 

maio, é uma decisão acertada. Consideramos também adequada e realista a orientação para que 

os professores preparem aulas possibilitando o acesso às atividades escolares, através da 

internet ou por material impresso para aqueles 

que não dispõem deste recurso. Temos certeza de que muitos estudantes não têm acesso a este 

recurso, embora não há como quantificar tal dado. Propor a realização de atividades via 

mailto:sindiserv@sindiserv.com.br
http://www.sindiserv.com.br/


 

Rua Carlos Giesen, 1217, Exposição – Caxias do Sul/RS 
sindiserv@sindiserv.com.br | www.sindiserv.com.br 

54 3228 1160 ou 3222 5293 

 

internet, sem garantir que essas possam ser efetivadas por todos igualmente seria negar a 

milhares de crianças o direto à educação e aprofundar de forma brutal a desigualdade reinante 

na nossa sociedade. Para isso será necessária uma estratégia e logística nunca antes realizada, 

sob a responsabilidade da SMED. 

 Para respeitar o que preconiza a OMS, alguns aspectos desta decisão precisam ser 

reformulados para garantir que todos tenham a segurança e a tranquilidade necessária neste 

retorno: 

1. É possível que os professores preparem as atividades em casa, por isso o recurso teletrabalho 

deve prevalecer neste momento. Não há justificativa para colocar um grupo tão grande de 

pessoas na escola se podem realizar o trabalho em casa, exemplo do que acontece nas demais 

redes de ensino. 

2. Como o distanciamento é uma das regras fundamentais para evitar contágio, o planejamento 

deve prever que as aglomerações sejam completamente nulas. Para isso, a distribuição dos 

materiais aos estudantes ou familiares deve acontecer de forma gradual, preferencialmente a 

cada 15 dias. Não podemos permitir que em nome do atendimento às crianças, adolescentes ou 

familiares que forem à escola, ansiosos por ter atividades ou simplesmente para rever aquele 

espaço, se formem aglomerações, que podem gerar a contaminação pelo vírus. Reforçamos a 

necessidade dos profissionais das escolas realizarem o máximo possível de teletrabalho. Neste 

momento é o único remédio garantido para evitar o contágio. 

3. Cada escola deve organizar a entrega de materiais, com apoio logístico da SMED. Para isso, 

cabe a cada equipe diretiva organizar uma escala de atendimento contando com os 

profissionais da escola, excetuando os que fazem parte do grupo de risco. A equipe diretiva 

deverá avaliar quantos profissionais deverão estar na escola a cada dia, convocando um 

número mínimo, só o que for estritamente necessário. Importantíssimo prever a entrega dos 

materiais em espaços amplos, que possibilitem distanciamento entre os que acessarem o local e 

que tenham à disposição de todos o álcool gel e uso de EPIS. 

4. Muitos profissionais do grupo de risco, não poderão ter contato com o público. Porém, neste 

período em que as aulas não são presenciais, muitos gostariam e poderiam preparar suas aulas, 

mantendo dessa forma vinculo com os estudantes e fazendo os seus registros, Por isso, 

sugerimos que para estes profissionais seja permitida o tele trabalho, e a apresentação do 

atestado justificando estar no grupo de risco deve ser entregue a direção e anexado ao ponto, 

sem a necessidade de LTS, o que ocasionaria uma carência ainda maior de profissionais e 

maior prejuízo pedagógico. 

5. Para os profissionais que trabalham na EJA, sugerimos que seja feito um horário alternativo, 

que não demande a permanência destes até as 22h30min, levando em conta que nesta 

modalidade não são muitos professores que atuam, nem muitos estudantes que acessarão à 

escola para retirar material. A entrega de material para este grupo deve obedecer a escala da 

escola, mas não deverá estender-se além das 20h. 

Pois a contaminação é um problema a ser evitado, mas a violência e o custo de manter em 

funcionamento uma estrutura com pouco fluxo também precisa ser considerada. 
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6. Temos falta de professores e a forma de substituição é feita pela ampliação de jornada. A 

não convocação destes profissionais neste período acarretará dificuldades para atender os 

estudantes. Por isso, entendemos que as CAJs devem ser mantidas, priorizando a preparação 

das aulas em sistema de tele trabalho como os demais professores, e, se necessário, poderão ser 

convocados para de distribuição de material. Tal medida se justifica pela necessidade de 

profissionais e para diminuir os prejuízos pedagógicos, uma vez que os estudantes terão 

continuidade do trabalho quando da volta à normalidade, por um profissional da área. 

7. Da mesma forma, é totalmente desnecessária a presença da equipe diretiva e da secretaria 

todos os dias nas escolas. Sugerimos que estes profissionais trabalhem em sistema de rodízio 

de tal forma que a ida à escola se dê de acordo com a realidade e a necessidade de cada uma, 

realizando agendamento para atender as demandas. Nesses tempos excepcionais, é necessária 

que a comunidade também seja ‘educada’ a ir à escola nos dias agendados e por absoluta 

necessidade. 

8. A disponibilização de todos os EPIs necessários aos que trabalharem e acessarem à escola: 

álcool gel, máscaras e as luvas para quem manusear os trabalhos em papel, que serão 

encaminhados ou devolvidos pelos estudantes. Importante realizar também uma campanha 

junto à comunidade escolar e orientar as equipes diretivas para a cobrar de todos 

indistintamente, rigor e disciplina no uso destes EPIs. A SMED deve fornecer um protocolo 

com normas de segurança na preparação, entrega, atendimento dos profissionais de educação e 

as ações e condutas de todos os que acessam a escola. 

9. Todas as estratégias organizativas deste retorno devem ser discutidas com as equipes 

diretivas e divulgadas amplamente nas comunidades escolares. Pois só com diálogo 

chegaremos a alternativas que viabilizem este momento sem riscos a saúde. Como 

manifestamos, o momento é de angústia. Para ajudar a diminuir esse problema faz-se 

necessário intensificar as comunicações entre SMED e a Rede Municipal, ampliando-as para 

toda a comunidade escolar, seja através das redes sociais, ou de emissoras de rádio da cidade. 

Fará diferença se as famílias ouvirem as autoridades da área da Educação explicando como 

deverão proceder neste mês de maio. 

 O SINDISERV coloca à disposição da Rede Municipal os recursos tecnológicos que 

têm para ajudar a divulgar materiais necessários na prevenção do Covid 19 e ao planejamento 

das atividades deste mês. 

 Atenciosamente 

 

 

 

Silvana Piroli 
Presidente do SINDISERV 
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