
 
 

 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2020. 

 

 

Ofício circular 034/2020 

Aos Diretores de Escolas Municipais, Profissionais da Educação e Sindicatos de Servidores Municipais 

filiados a FESEP/RJ 

Assunto: Orientações sobre às voltas as aulas.  

 

A FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FESEP/RJ, 

entidade representativa sindical de segundo grau no sistema Confederativo Brasileiro, com 

representatividade reconhecida no âmbito da categoria profissional servidor público municipal em todo 

o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ / MF sob o nº 00.552.472/0001-57, estabelecida na Rua 

Álvaro Alvim, nº 31, Sala 501, Ed. Metropolitano - Cinelândia – Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.031-010, neste 

ato representada por seu Diretor Presidente  Sr. Marco Antônio Correa da Silva, vem através deste 

oficio circular, emitir a seguinte recomendação, relativa a atuação dos Profissionais da Educação frente 

a pandemia de Covid-19:  

Considerando que a administração pública em várias cidades vem recomendando a volta às 

aulas, mesmo sem a devida autorização das autoridades sanitárias e cientificas;  

Considerando que o afastamento social e a única forma de garantir a integridade de alunos, 

profissionais da educação (muitos, inclusive, integrantes do grupo de risco) e familiares, enquanto não 

houver uma vacina efetiva, disseminada e universalizada;  

Considerando o crescimento de casos da Covid-19, principalmente no interior do estado;  

Considerando que a maioria das administrações municipais tem relutado ou ignorado o 

reconhecimento dos casos de Covid-19 como Acidente de Trabalho, deixando em muitos casos os 

trabalhadores da linha de frente do combate à doença sem o devido amparo; e 

Considerando as deliberações da reunião da FESEP/RJ, ocorrida em 08 de julho de 2020, com 

profissionais da educação municipal de todo estado; 

A FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 

FESEP/RJ reconhecendo o momento impar e os riscos a servidores públicos e alunos, vem por meio 

deste ORIENTAR e RECOMENDAR  aos profissionais da educação, pais, alunos, entidades sindicais e 

autoridades sanitárias que se mobilizem no sentido de NÃO PERMITIR A VOLTA PRESENCIAL ÀS AULAS 

NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS CIDADES QUE COMPÕEM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Recomendamos que todas as escolas municipais, por meio de sua direção, ou do sindicato 

de servidores municipais de cada cidade, convoquem ASSEMBLEIA GERAL DA COMUNIDADE ESCOLAR, 

de preferência por meios não presenciais para evitar contaminações, para se posicionarem com relação 

ao retorno e as condições do retorno, que obviamente só deve se dar quando houver condições 

sanitárias que preservem a saúde de profissionais e alunos.  



 
 

 

Nos municípios onde a administração municipal, mesmo com decisão da referida assembleia 

insistir em pressionar pela retomada das aulas, recomendamos a GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO em 

nome da saúde e da vida. 

Neste momento de pandemia precisamos, em primeiro lugar, proteger a vida. 

A única medida que nos dá segurança de fato é a suspensão das aulas na forma presencial, 

por interromper o fluxo da contaminação, ou seja, a circulação das pessoas.  

Retomar as atividades presenciais neste momento colocará milhares de pessoas em 

circulação. Famílias, alunos, professores e pais se tornam potenciais proliferadores do vírus.  

O retorno só pode ser autorizado pelas autoridades sanitárias e científicas, e não pelas 

autoridades governamentais. 

Todas as escolas precisam convocar a ASSEMBLEIA GERAL DA COMUNIDADE ESCOLAR para 

se precaverem legalmente e em último caso discutir a GREVE GERAL DA EDUCAÇÃO. 

Importante destacar que os profissionais da rede estadual de educação, assim como das 

universidades do Rio de Janeiro estão buscando a mesma estratégia para superar este tema, de forma 

integrada. 

Busque o apoio do sindicato, convoque já e diga não ao retorno irresponsável.    

Att. 

 

_______________________________ 
Marco Antonio Correa da Silva 

Presidente da FESEP/RJ 
  
  
  

_______________________________ _______________________________ 
Andréia Ferreira Campos Jordão de Carvalho Mirian Amaral Queiroz 

Secretaria de Assuntos dos 
 Profissionais da Educação 

Secretaria de Assuntos dos Profissionais da 
 Saúde e Vigilância Sanitária 

 

 

 

 


