
Estamos ainda na FASE VERMELHA do Plano São Paulo, o que indica maiores
riscos de não termos atendimento médico necessário para salvar as vidas, além
de possível falta de medicamentos nos hospitais;
Campinas conta com 91,40% dos leitos de UTI ocupados e 50 pacientes com
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) à espera de leitos de enfermaria e

de UTI no SUS municipal;
O índice de mortes em leitos de UTI pode chegar de 70 a 80% dos internados;
A maioria dos leitos de UTI destinados à COVID estão sendo ocupados por

pessoas com menos de 40 anos de idade (pela primeira vez desde março 2020);
A taxa de contaminação dos profissionais da educação é 3 vezes maior que a
população em geral, considerando as mesmas faixas etárias;
O processo lento e irresponsável da vacinação em toda a população não
diminui os riscos de contágio e mortes neste momento da pandemia;
O início do processo de vacinação dos profissionais da educação apenas na
semana de 12 de abril e o necessário tempo de imunização dos trabalhadores da
educação;
O aumento do nível de circulação de pessoas na cidade com a reabertura;
A existência das novas variantes mais contagiosas;
A falácia da segurança do ambiente escolar com os protocolos, os quais ainda
não foram revistos pela incidência das novas variantes;

Os desafios enormes envolvidos na prática de seguir os protocolos por parte

das crianças, jovens e adultos no ambiente escolar, que é, por princípio, um

trabalho com e em grupos e em ambientes fechados.

Nós, da EMEF Profa Dulce Bento Nascimento, vimos, por meio deste documento,

tornar público nosso REPÚDIO AO RETORNO PRESENCIAL NAS ESCOLAS no pior

momento da Pandemia desde seu início. Aqui manifestamos nossas preocupações

e o que acreditamos serem demandas necessárias para que possamos ter um

retorno ao convívio escolar, de forma a assegurar a VIDA de TODOS e TODAS da

nossa comunidade escolar.  

Neste momento, a saber, abril de 2021, nossas maiores preocupações são:

À Comunidade Escolar da EMEF/EJA Prof.ª Dulce Bento Nascimento
Ao Secretário Municipal de Educação de Campinas
À Representante Regional do NAED Norte
À Supervisora Educacional da Escola 

Posicionamento da Escola em relação ao retorno às
aulas presenciais em abril de 2021



A equipe escolar da EMEF Profa. Dulce Bento Nascimento vem se debruçando,
desde 2020, sobre as demandas que o planejamento para um possível retorno
presencial impõe. Foram muitos encontros com a comunidade em que pautamos
preocupações, ouvimos as necessidades e buscamos uma reorganização do
trabalho pedagógico. Porém, continuamos em condições inadequadas: faltam
equipamentos e acesso à internet para alunos e alunas, faltam profissionais para que
todos tenham seu direito garantido de frequentar ou não presencialmente as aulas e
a quantidade de horas necessária para atender estudantes presencialmente e no
remoto não cabem nas jornadas dos professores. Trabalhamos incessantemente
para tentar oferecer propostas de qualidade e dialogar com as famílias nesse
contexto. Queremos condições de qualificar o trabalho possível em tempos de
pandemia, preservando vidas!

Consideramos possível a reabertura quando estivermos com maior controle da
pandemia e levando em consideração os indicadores elaborados por entidades
científicas tais como a Fiocruz fez no documento “Recomendações para o
planejamento de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da
pandemia de Covid-19”. O retorno ao convívio escolar é o que mais queremos. Voltar
a encontrar os alunos, voltar ao processo de ensino - aprendizagem e retomar as
aulas é o que todos nós, alunos, profissionais e famílias, mais desejamos, PORÉM,
isso precisa acontecer quando tivermos reais condições de não colocarmos as VIDAS
de todos em grandes riscos. 

Sem mais, atenciosamente,

Campinas, 15 de abril 2021 

Equipe Escolar e Conselho de Escola da EMEF Profa Dulce Bento Nascimento 
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