
EMEF/EJA PROFª. GENY RODRIGUEZ

Posicionamento da Equipe Escolar em relação ao retorno às aulas presenciais

Abril/2021

A equipe escolar da EMEF/EJA Profª Geny Rodriguez vem, por meio desse

documento, tornar público o REPÚDIO AO RETORNO PRESENCIAL NAS ESCOLAS

no pior momento da Pandemia desde seu início e aqui manifestamos as preocupações e as

demandas necessárias para que possa ocorrer um retorno ao convívio escolar, de forma a

assegurar a VIDA de TODOS e TODAS da nossa comunidade escolar.

Neste momento, Abril de 2021, as maiores preocupações são:

● Estamos ainda na FASE VERMELHA do Plano São Paulo, com maiores riscos de não termos
atendimento médico necessário para salvar as vidas e com possível falta de medicamentos nos
hospitais;
● Campinas conta com 84,99% dos leitos de UTI ocupados e 21 pacientes com Síndrome

Respiratória Aguda Grave (SRAG) à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal
(dados referentes ao dia 20/04/2021);
● O índice de mortes em leitos de UTI pode chegar a 70 e 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);
● Hoje, terça dia 20/04/2020, Campinas registrou 20 mortes em 24 horas, totalizando 2.836

mortes. Também houve um registro de 545 novos caso;
● Até o dia que realizamos essa carta, 13% da população de Campinas recebeu a primeira dose

da vacina e 8% já está imunizada com as duas doses, a vacinação está num ritmo lento e não temos
um número mínimo de vacinados para garantir alguma imunização.
● A taxa de contaminação dos profissionais da educação é três vezes maior que a população em

geral, considerando as mesmas faixas etárias;
● Os profissionais da educação que estão sendo vacinados são apenas os que possuem 47 anos

ou mais, o que acaba por não contemplar toda a equipe escolar;
● O início do processo de vacinação dos profissionais da educação ocorreu na semana do dia

12/04/21, sendo assim, há a necessidade da segunda dose da vacina e também o intervalo de tempo
necessário para que ocorra a imunização dos vacinados;
● O aumento do nível de circulação de pessoas na cidade, com a nova “Fase de Transição” e a

existência das novas variantes mais contagiosas;
● A falta de segurança do ambiente escolar, com os protocolos ainda não revistos pela

incidência das novas variantes;
● E pelos desafios enormes de seguir os protocolos pelas crianças, jovens e adultos no ambiente

escolar, que é, por princípio, trabalhar com e em grupos, em ambientes fechados.
● Até o mês passado se registrou mais de 779 casos de óbitos de crianças com até 12 de

covid-19, segundo dados do DataSUS. E registramos, até março, mais de 11 mil crianças de 0 a 10
anos foram internadas na Brasil;
● Em Taubaté e São João o casos registrados em 2021 é maior que em todo o ano de 2020. Os

especialistas acreditam que o aumento seja o resultado do agravamento da pandemia e também do
relaxamento nas medidas preventivas. Nas duas cidades também ocorreram óbitos de crianças.
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● 0,6% das crianças infectadas pela covid-19 desenvolvem a SIM-P (Síndrome Inflamatória
Multissistêmica Pediátrica) que pode levar a óbito.

A partir dos pontos citados anteriormente, tendo em vista o contexto de crise

sanitária e hospitalar na cidade, entende-se que o mais seguro e pertinente, neste momento,

é que a escola se mantenha na modalidade remota. O retorno ao convívio escolar é um dos

grandes desejos da equipe desta escola, voltar a encontrar os estudantes, ao processo de

ensino-aprendizagem e retomar as aulas é o que todos nós, estudantes, profissionais e

famílias, mais desejamos, PORÉM, isso precisa acontecer quando tivermos reais condições

de não colocarmos as VIDAS de todos em grandes riscos.

O retorno que está sendo proposto para o dia 26 de Abril não é a volta à normalidade

e não contempla os interesses das famílias: os estudantes somente poderão frequentar a

escola em dias pré-determinados e em horário reduzido; os problemas de acesso remoto às

atividades persistirão, porque a plataforma virtual continuará sendo obrigatória e o principal

meio para a realização das atividades escolares. Em suma, não resolve os problemas

existentes e acrescenta o risco desnecessário de contaminação entre escolares, familiares e

equipe escolar.

Acreditamos que para ter um retorno seguro precisamos cumprir os seguintes

pontos:

● Ter vacinado, com as duas doses, pelo menos 70% dos funcionários da educação;

● Ter uma queda nos registros de novos casos e óbitos;

● Ter uma taxa de ocupação de leitos na UTI baixa;

● As escolas necessitam de equipamentos de segurança para funcionários e crianças;

Por meio desta, também, a equipe escolar da EMEF/EJA Profª Geny Rodriguez

declara o apoio e concordância com as cartas abertas de posicionamento e repúdio do:

Coletivo de Educadoras e Educadores da Rede Municipal de Campinas; Coletivo de Mães e

Pais da Rede Municipal de Educação de Campinas.

Atenciosamente,

Campinas, 20 de abril 2021

Equipe Escolar da EMEF/EJA Profª Geny Rodriguez
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Fontes:

https://covid-19.campinas.sp.gov.br/sites/covid-19.campinas.sp.gov.br/files/situacao-epidemi

ologia-diaria/13_04_21_BoletimDiario_COVID19.pdf

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=40245

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contribuicoes_para_o_retorn_

escolar_17122020.pdf

https://www.repu.com.br/notas-tecnicas

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2021/04/13/maioria-dos-pacientes-d

e-covid-em-utis-no-brasil-tem-40-anos-ou-menos-aponta-relatorio.html

https://www.uol.com.br/ecoa/colunas/rodrigo-ratier/2021/04/13/estudo-indica-risco-real-para-

professores-e-questiona-volta-as-aulas-em-sp.html

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/20/campinas-notifica-mais-20-mort

es-por-covid-19-e-chega-a-2836-casos-sao-886-mil.ghtml

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/20/covid-19-campinas-vai-vacinar-

agentes-de-transito-junto-com-motoristas-de-onibus-a-partir-de-18-de-maio.ghtml

https://www.istoedinheiro.com.br/cresce-o-numero-de-bebes-e-criancas-com-covid-19-saiba-

como-protege-las/

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/04/18/numero-de-criancas-com-

covid-19-em-2021-e-maior-que-em-todo-ano-de-2020-em-taubate-e-sao-jose.ghtml

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/03/campinas_e_rmc/1079635-caos-imunologico-p

os-covid-ameaca-jovens-e-criancas.html
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Assinaturas

aline.teixeira@educa.campinas.sp.gov.br
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ana.vitale@educa.campinas.sp.gov.br

ana.godoy@educa.campinas.sp.gov.br

andrea.cferreira@educa.campinas.sp.gov.br

beatriz.ariane@educa.campinas.sp.gov.br

bruno.cavicchioli@educa.campinas.sp.gov.br

celso.eduardo@educa.campinas.sp.gov.br

cibele.cristina@educa.campinas.sp.gov.br

damaris.aparecida@educa.campinas.sp.gov.br

danyelen.lima@educa.campinas.sp.gov.br

edgar.cardoso@educa.campinas.sp.gov.br

fatima.luiza@educa.campinas.sp.gov.br

gabriela.rabeschini@educa.campinas.sp.gov.br

gleisse.jaqueline@educa.campinas.sp.gov.br

guilherme.rosa@educa.campinas.sp.gov.br

ivone.eugenio@educa.campinas.sp.gov.br

jgarcia@professor.educacao.sp.gov.br

julio.correa@educa.campinas.sp.gov.br

lailah.godoy@educa.campinas.sp.gov.br

marcello.guriam@educa.campinas.sp.gov.br

oscar.teixeira@educa.campinas.sp.gov.br

sezilia.elizabete@educa.campinas.sp.gov.br

thacio.ladeira@educa.campinas.sp.gov.br

thais.benato@educa.campinas.sp.gov.br

valeria.santucci@educa.campinas.sp.gov.br

valquiria.ribeiro@educa.campinas.sp.gov.br

walter.leite@educa.campinas.sp.gov.br
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