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AULAS PRESENCIAIS E REPOSIÇÃO

Secretaria Municipal de Educação resolve parcialmente 
problemas na reposição e segue ignorando  
prioridades da negociação da Greve Pela Vida
Aulas voltaram, profissionais da educação estão exauridos com jornada de reposição extenuante 
e problemas de segurança sanitária seguem presentes nas unidades

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) publicou, no 
último sábado (21), a Instru-
ção Normativa nº 33 que es-
tabelece a elaboração do Pla-
no de Reposição, ampliando 
seu cumprimento até o final 
do ano letivo de 2022, a partir 
das considerações feitas pelo 
Sindsep sobre a impossibilida-
de do cumprimento do direito 
à reposição no prazo previsto 
anteriormente. Embora seja 
uma outra importante reivin-
dicação do Sindsep, acordada 
durante negociação junto às 
entidades sindicais, SME e Le-
gislativo, não foi expresso no 
termo final do Protocolo de 
Negociação o estabelecimen-
to de 50% da reposição entre 
atividades presenciais e remo-
tas, o que garantiria a amplia-
ção na realização de projetos e 
ações de atenção a comunida-

NÃO CUMPRIMENTO  
DO ACORDO

O Sindsep lamenta ser uma 
das poucas entidades a afirmar 
que houve uma ruptura unila-
teral do Protocolo de Negocia-
ções revelada nos vários itens 
que compõe o documento. Em 
nossa opinião, a primeira ação 
de rompimento com o acorda-
do para a suspensão da Greve 
Pela Vida está nos descontos 
do pagamento de junho de vá-
rios profissionais da educação, 
quando o momento pedia o 
levantamento das ausências 
para devolução dos descontos 
efetivados anteriormente. In-
felizmente, a SME se negou a 
debater a questão sendo cor-
roborada por posição de outra 

entidade sindical.
A partir da suspensão da 

Greve, apenas duas questões 
continuam sendo tratadas 
nos Grupos de Trabalho, cria-
dos entre Fórum das entida-
des (que neste momento não 
atua como Fórum e sim com 
a participação individual dos 
sindicatos) e SME, a proposta 
do revezamento, que deveria 
ter sido implementada mes-
mo antes da assinatura do 
Protocolo, como reivindicava 
o Sindsep, e a análise dos ci-
clos do Ensino Fundamental, 
ponto que muito nos preocu-
pa pelas intencionalidades do 
governo que, possivelmente, 
busca legitimar alterações per-
versas nesta área. Inclusive, o 
Sindsep tem tido dificuldades 
de participação por erros na 
comunicação (intencionais ou  
não) de datas e links das reu-

de escolar, definidas pelo Con-
selho de Escola.
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Publicação de Instrução Normativa, ajustando  
algumas lacunas no trabalho remoto, ainda no  

período de pandemia.

Não houve publicação, a não ser suspensão do teletrabalho  
a partir dos 14 dias da segunda dose, excluindo as gestantes.  

A SME se preparava para o retorno imediato de todos em  
01 de julho, mas exigimos a garantia da imunização completa. 

Instituiu Comissão de Trabalho com os Departamentos  
da secretaria, mas sem a participação dos sindicatos;

Criação, e publicação até 21/06/2021, de Grupos de 
Trabalho com a participação das entidades envolvidas 

em cada um dos temas dos itens A a D:
Publicou novo calendário após consulta por e-mail  

e não incluiu as observações dos sindicatos.

A – revisão do calendário escolar;

B – análise do ensino fundamental por meio  
dos ciclos de aprendizagem;

Não avançou! Vem sendo debatido a passos  
lentos no âmbito do GT criado por SME.  

Preocupação maior com as intencionalidades  
do Governo em alterar a proposta dos Ciclos.

C – reforço e complementação de aprendizagem por 
meio do apoio pedagógico;

Não há qualquer preocupação em estabelecer  
propostas efetivas de acompanhamento sobre  

a situação do aluno. A avaliação diagnóstica  
proposta desconsidera o contexto atual  
e não previu o acolhimento necessário.

D - apreciação de propostas de revezamento entre  
todos os profissionais à luz da vacinação, desde que  

não afetem o funcionamento escolar, enquanto  
durar o processo de vacinação

Debate praticamente superado pela inoperância  
de SME nas tratativas pós-greve. Não houve  

qualquer efetividade da proposta, já que  
apesar do GT, o debate não avançou.

Agilização do processo de entrega dos notebooks aos 
professores, com o término até setembro/2021;

Entrega sendo realizada de forma desordenada  
pelas DREs e com dificuldades de acesso a programas  

fundamentais para as atividades remotas.

Agilização do processo de entrega dos tablets aos 
alunos, com o término até setembro/2021;

Permanece com problema na entrega, da mesma forma não 
permite acessos necessários à aprendizagem,  

além das dificuldades de conexão.

Regulamentação da lei 17.347 – política de saúde do ser-
vidor, política de saúde do aluno – no prazo de 120 dias;

Permanece com problema na entrega, da mesma forma  
não permite acessos necessários à aprendizagem,  

além das dificuldades de conexão.

Propor reunião com o secretário de Saúde, em conjunto 
com o secretário de Educação, para organização das 
reivindicações a serem encaminhadas ao comitê de 

contingência do governo Estadual;

Não houve por ação por parte da  
Secretaria Municipal de Educação para  

o cumprimento deste acordo.

Acompanhar e apoiar no processo de vacinação dos 
Profissionais de Educação da Prefeitura de São Paulo, 
já confirmado pelo governo do Estado e pelo prefeito 
Ricardo Nunes, com data marcada para 11/06/2021;

Situação equacionada com a aceleração do  
Programa de vacinação no Estado. Não houve qualquer  

participação do município neste processo.
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niões.
Além destas questões, re-

lacionamos abaixo pontos 
importantes sobre os Com-

promissos do Governo, que 
constam do Protocolo de Ne-
gociação, mas até agora sem 
manifestações da SME:
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Priorizar, sempre que possível, os profissionais da  
Educação com as vacinas Coronavac ou Janssen,  

que permitiriam o encerramento mais rápido  
do processo de vacinação;

Apesar de pauta superada, nenhuma iniciativa  
foi feita pela SME sobre este aspecto.

Expansão a todas as unidades educacionais do sistema 
de informação, controle e monitoramento dos casos de 
Covid, inicialmente instalado nas escolas sentinelas. A 
importância deste sistema de monitorando é urgente;

Casos de contaminação vêm ocorrendo em diversas unidades 
e denunciamos uma ação deliberada pelas DREs para que 

não sejam considerados ou publicizados. Nenhuma iniciativa 
transparente de informação de casos foi feita pela SME para o 

monitoramento efetivo da pandemia nas unidades da educação 
municipal e divulgação para sociedade.

Manter contato constante com a Secretaria de  
Saúde para possíveis ajustes no protocolo de  

fechamento das unidades educacionais e de trabalho 
dos órgãos intermediários e central de SME,  

no caso de ocorrência de Covid;

Ausência de acompanhamento e evolução dos protocolos 
diante do desenvolvimento da pandemia. Ações nos locais 

diferenciadas, sem padrão e com falta de sincronia entre SME 
e SMS. Surtos de suspeitas de Covid-19 e casos confirmados 
em escolas estão mantendo unidades abertas, sem o rigor 

necessário.  O Sindsep segue com a ação de notificação da SME 
a cada novo caso confirmado que chega a nosso conhecimento.

Solicitar à Secretaria de Saúde a publicação do  
Boletim da Saúde – Covid fazendo um recorte  

para os profissionais da Educação

Questão chave para avaliação da segurança epidemiológica nas 
escolas, não está havendo por parte da SME a transparência 
necessária. Se o sistema de monitoramento não acontece, o 

que dirá a divulgação dos dados sobre a situação na educação. 

Negociação com a Secretaria de Saúde para a utilização 
de testes RT-PCR, com resultado em 24 horas,  

aplicados nas UBS para os sintomáticos-respiratórios, 
obedecendo os protocolos da Saúde;

Não há negociação com SMS, ficando a cargo destas questões 
serem tratadas no território e cada escola/UBS agindo de 

forma diferenciada. Nas UBS testes demoram de 48 a 72 horas  
para resultados serem divulgados.

Estudo da viabilidade de se utilizar testes individuais 
(teste da saliva) - e a compra, caso sejam considerados 

adequados - para utilização em assintomáticos, nas 
unidades de trabalho, órgãos regionais e central de  

SME, sendo a coleta e a leitura do resultado  
feitos pela própria pessoa;

Nenhum estudo neste sentido foi viabilizado.  
Em nenhuma escola se implantou testagem  
permanente de estudantes com suspeita.

Sanitização das unidades de trabalho, órgãos regionais 
e centrais de SME, quando fechadas pela SMS/Covisa, 

antes do retorno das pessoas a estes locais;

Não há realização de atividades de sanitização  
das unidades com casos de Covid-19  

suspeitos/confirmados.

Compra de mais um lote de  
equipamentos de proteção individual (EPI),  

referente a máscaras e face-shield  
(escudo para o rosto);

Nenhuma preocupação com a qualidade  
e quantidade dos lotes oferecidos.

Em busca do cumprimento dos protocolos  
sanitários, manter processo de reformas e repasse  

de recursos do Programa de Transferência de  
Recursos Financeiros (PTRF) para as adaptações  

necessárias às unidades educacionais;

Neste ponto, além da não realização das reformas necessárias, 
a SME propõe novas orientações sobre a transferência de  
recursos as unidades (PTRF) que dificultam a utilização  
e prestação de contas. De forma intencional, remete e  

amplia as demandas aos gestores buscando dificultar o  
acompanhamento da ação pedagógica, restringindo  

sua atuação na área administrativa da escola.
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Com a inoperância do Po-
der Público/SME, a situação se 
agrava. A ampliação de casos 
de contaminação e surtos que 
provocam a suspensão de ati-
vidades das escolas após mui-
ta pressão dos profissionais e 
Sindsep. 

As mudanças na organiza-
ção escolar são dialogadas 
por meio de Instruções Nor-
mativas (sem negociação) que 
possuem concepções que se 
distanciam do cotidiano das 
escolas. É evidente o improvi-
so de ações com o único obje-
tivo de reabrir as escolas sem 
comprovações técnicas de se-
gurança e funcionalidade nas 
decisões.

As trabalhadoras e trabalha-
dores da educação estão na 
dura situação de exaustão. A 
carga de trabalho e reposição 
tem sido extenuante. O Sind-
sep segue defendendo as pro-

CONTINUIDADE DA LUTA

postas construídas na Greve 
Pela Vida e para tanto recorre 
as instâncias jurídicas e polí-
ticas cabíveis para a concreti-
zação de um verdadeiro Pac-
to Pela Vida. Nossa luta para 
proteção dos profissionais e 
comunidade escolar são par-
te dos princípios sindicais de 
diálogo com os trabalhadora/
es na defesa intransigente do 
direito à vida e a garantia das 
condições de saúde e trabalho 
na educação municipal.

O Sindsep está produzindo 
um estudo sobre a evolução 
da contaminação nas escolas 
diante da ausência de transpa-
rência por parte da Prefeitura 
que não publica um boletim 
sobre a situação da pandemia 
nas unidades da educação mu-
nicipal.

Todas as denúncias estão 
sendo organizadas para o 
questionamento e responsa-
bilização da Prefeitura no Mi-
nistério Público, na Justiça e 
nas mesas de negociação com  
a SME. 

VENHA PARTICIPAR DIAS  
15, 16 E 17 DE SETEMBRO  

da organização das/os trabalhadoras/es da educação municipal

FAÇA SUA INSCRIÇÃO 
www.escolasindsep.com.br/cursos.php

ATENÇÃO,  
FILIADAS/OS!

Organizar o local de  
trabalho é fundamental 
para protegermos a  
todos. Seja Representante 
Sindical de Unidade - RSU 
do Sindsep na escola.  
Seja os olhos e ouvidos 
do sindicato no local de 
trabalho. Faça a eleição 
na sua escola e seja  
representante. 

Participe da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA e dos 
conselhos de escolas e  
de todos os espaços de 
ação em defesa dos  
profissionais da educação 
e da comunidade escolar.

NOS LOCAIS  
DE TRABALHO

Qualquer situação em 
desacordo com os protoco-
los de segurança estabele-
cidos pela Fundação Oswal-
do Cruz – FioCruz de voltas 
às aulas presenciais, que 
buscam garantir segurança 
maior em situações pan-
dêmicas e mesmo outras 
questões funcionais que 
provoquem ataques aos di-
reitos e legislações que afe-
tem os profissionais da edu-
cação devem ser enviadas 
ao sindicato. 

MANDE SUA  
DENÚNCIA

WhatsApp do Sindsep  

(11) 97025-5497  
Envie fotos, vídeos e relatos  

Garantimos o anonimato

ENVIE  
SUA DENÚNCIA 


