
COLETIVO DE MÃES E PAIS DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CAMPINAS 

Olá. Somos um Coletivo de Mães e Pais da rede municipal de educação de Campinas.  

Lutamos para que nossos filhos e filhas tenham respeitado o seu direito a uma escola pública de 

qualidade. Construímos esse coletivo em 2020 como forma de nos auxiliarmos uns aos outros, 

bem como de lutarmos para impedir, ainda no ano passado, o retorno às aulas presenciais. 

Também discutimos o problema do aprendizado das crianças e adolescentes pelas plataformas 

digitais. E cobramos da Secretaria Municipal de Educação, condições adequadas para o acesso 

às aulas remotas. 

Agora em 2021 enfrentamos os mesmos desafios. No momento em que o Brasil, e nossa cidade, 

enfrentam um agravamento da pandemia, a Prefeitura Municipal de Campinas anuncia o 

retorno às aulas presenciais em 26 de abril. Nosso Coletivo, reunido virtualmente em 14 de abril, 

repudia veementemente esse retorno. Entendemos que diante do descalabro que a situação da 

pandemia assumiu em todo o país, não há segurança e protocolos sanitários capazes de impedir 

a contaminação. Dentre os vários critérios para um retorno seguro às aulas presenciais, os 

cientistas da Fiocruz apontam que é preciso que a cidade tenha 25% de leitos de UTI disponíveis 

e que tenha ocorrido uma redução de 20% no número de óbitos na semana anterior. Campinas 

não atende atualmente nenhuma dessas condições. Temos menos de 10% de leitos de UTI vagos 

e o número de óbitos cresce e não apresenta queda.  

E aí cabe a pergunta: quem se responsabilizará quando a primeira criança ou um familiar seu, 

ou mesmo algum educador, se contaminar e morrer após o retorno?  

Entendemos que o mais seguro, nesse momento, são nossos filhos continuarem o estudo 

remoto. Como pais e mães sabemos o quanto a pandemia tem trazido vários problemas ao 

aprendizado das nossas crianças. Contudo, não queremos correr riscos e entendemos que o 

mais seguro, ainda, é mantê-los nas atividades remotas. Porém, para que essas atividades 

ocorram é preciso maior empenho da Secretaria Municipal de Educação em prover as crianças 

de toda a estrutura necessária para terem acesso a essas atividades remotas como tablets com 

acesso a internet. É preciso, também, que a Secretaria Municipal de Educação tenha uma maior 

atenção, com melhor acolhimento, para que as crianças com necessidades especiais possam ter 

um melhor aproveitamento nas atividades remotas.  

Se você concorda com nossa pauta e objetivos, entre em contato conosco. 

Campinas, abril de 2021. 

Renato – (19) 9-9702-9174 ou e-mail: nuccijr1@yahoo.com.br 

Verônica – (19) 9-9497-8485 ou e-mail: vpmfmelloayres@hotmail.com 

Talita – (19) 9-9168-1343 

Vanessa – (19) 9-8149-5912 
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