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MANIFESTO DE REPÚDIO À VOLTA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 

O Conselho de Escola do CIMEI 04 - CEI Professora Luciane Ribeiro Vilela e CEI 

Sossego da Mamãe vem tornar público o repúdio ao retorno das atividades presenciais 

nas escolas do município de Campinas, no pior momento da pandemia de Covid-19, 

previsto para dia 26 de abril para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos e para 03 de maio para a Educação Infantil.  

 

A equipe do CIMEI-04 enfatiza que, desde o início da pandemia, tem criado formas de 

manter os vínculos com as famílias e crianças, bem como tem aprimorado as propostas 

de interações didático-pedagógicas oferecidas para as crianças. Destaca-se que estas 

ações estão em conformidade com as diretrizes colocadas pela Secretaria Municipal de 

Educação, segundo resoluções SME Nº006 de 1º de setembro de 2020 e SME Nº004 de 

3 de fevereiro de 2021. Estas atividades desenvolvidas pela equipe de educadores têm 

sido constantemente avaliadas e registradas em documentos oficiais encaminhados ao 

NAED Sul, e que estão disponíveis para o público por meio de processo no Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI).   

  

Desta forma, nossa comunidade escolar considera que é imprescindível que algumas 

medidas sejam tomadas para que o retorno do atendimento presencial seja realizado 

com o mínimo de segurança, preservando a vida de todos que fazem parte desta 



comunidade escolar - professores, funcionários, gestores, crianças e famílias. Alguns 

indicadores precisam ser observados, tais como: 

• Haver queda significativa na taxa de registro de casos de Covid-19 e de óbitos 

decorrentes da doença na região metropolitana de Campinas;  

• Haver baixa taxa de ocupação dos leitos de UTI na região metropolitana de 

Campinas; 

• Haver queda na taxa de transmissão do vírus de Covid-19 na região 

metropolitana de Campinas. 

 

Além disso, algumas medidas e ações precisam ser tomadas, tais como: 

 

• Vacinação e imunização de 100% dos profissionais da educação; 

• Fornecimento de EPI adequados para todos os profissionais da educação, 

incluindo a máscara PFF2/ N95; 

• Ampliação de processos de formação para os profissionais de educação de toda a 

rede municipal sobre os protocolos sanitários para as escolas; 

• Criação e ampliação de canais de comunicação intersetorial entre educação, 

saúde e assistência social para orientações e encaminhamentos nas possíveis 

ocorrências relacionadas à Covid-19.  

 

Propomos que o trabalho pedagógico das escolas da rede municipal de 

Campinas continue sendo desenvolvido de forma remota e segura para todos os 

efetivamente envolvidos nas comunidades escolares. Salientamos ainda a necessidade 

de que as ações e medidas acima indicadas sejam o mais rapidamente tomadas e que os 

indicadores sejam observados para a retomada do atendimento presencial das crianças 

nas escolas.  

 

Campinas, 22 de abril de 2021 

Conselho de Escola do CIMEI 04– CEI Prof.ª Luciane Ribeiro Vilela e CEI Sossego da 

Mamãe 

 


