
 

CARTA ABERTA DO SINPROSASCO SOBRE O RETORNO AS AULAS 
PRESENCIAIS 
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professores, funcionários das Escolas, estudantes e familiares com o retorno as 
atividades presenciais nas Escolas da Rede Privada de Ensino nos municípios 
de Carapicuíba, Cotia, Barueri e Osasco e conclama todos os envolvidos em 
debater esse tema tão importante para nossa sociedade em um momento nunca 
antes vivido em nossa História. 

Assistimos assombrados os recordes cada vez maiores de mortes provocados 
pela Pandemia da COVID 19 em nosso País, a falta de interesse e a inabilidade 
de nossos governantes na luta contra uma pandemia e nunca antes registrada 
em nossa História. E, em decorrência, temos o agravamento da crise econômica, 
aumento do desemprego e vivemos com a incerteza de como será o futuro. Com 
certeza estamos assustados. 

Compreendemos e entendemos as pressões sociais a respeito do retorno as 
aulas presenciais. Temos total conhecimento dos prejuízos que as Escolas 
fechadas podem provocar em uma geração e quanto difícil será para recuperar 
este tempo. Em especial no caso da rede privada de ensino, temos total ciência 
que isso representa em redução do número de matrículas e consequente 
desemprego dos profissionais da educação. 

No entanto, diante do quatro catastrófico que nos encontramos cabe uma 
questão: neste momento talvez a lição mais importante seria a oportunidade de 
demonstrar senso humanitário, prezar pelo bem mais precioso que temos que é 
a vida, ensinar aos nossos estudantes o significado de empatia e colocar em 
risco, não a formação acadêmica de jovens estudantes, que saberemos 
recuperar, mas suas próprias vidas?  

Com a lentidão da vacinação, a morte de mais de 370 mil brasileiros e brasileiras 
9 entre eles um número crescente de pessoas mais jovens sem 
comorbidades -, a falta de leitos hospitalares, de medicamentos essenciais para 
prática de intubação, oxigênio etc. perguntamos: esse é o momento mais 
adequado para o retorno as aulas presenciais no Estado de São Paulo? 

O SINPROSASCO conclama a todos, professores, pais, familiares, estudantes, 
a comunidade escolar em geral, para pensar sobre esta questão baseada nos 
números assustadores e nas condições que estão nossas Escolas; 



Sabemos que várias escolas tem condições de executar os protocolos de 
biossegurança proposto pelos órgãos governamentais, mas, também temos 
conhecimento que a maioria das escolas não possuem as mesmas condições. 

Será que escolas que nem sequer honram o pagamento de salários de seus 
professores poderão garantir cuidados para proteger os profissionais e as 
crianças, e porque não dizer as famílias, que os receberão de volta em suas 
casas após estada em suas Escolas? 

Não nos recusamos a trabalhar, queremos apenas que o retorno dos 
profissionais seja feito com segurança, que as vidas destes profissionais e seus 
familiares seja respeitada e que possamos esperar por tempos melhores. 
Precisamos destacar que se o retorno deve ser mais demorado do que se 
pretendia, as responsabilidades são dos gestores públicos e sua inércia na 
solução do problema, que não se ocuparam em providenciar vacinas, negaram 
a ciência e acreditaram que tudo se resolveria com um golpe de sorte, que não 
se ocuparam em providenciar linhas de sustentação financeira aos pequenos 
empresários, como são muitos donos de Escolas, e gastaram enormes quantias 
dos recursos públicos somente para se proteger da justiça e para permanecer 
no poder. 

Não podemos ser responsáveis e pagar com nossas vidas pelos erros de outros! 

O SINPROSASCO entende que não é o momento para o retorno das atividades 
presenciais e convida a todos para engrossar nosso coro contra essa decisão 
perigosa para todos os envolvidos. Precisamos preservar a vida, para, 
posteriormente, recuperar os danos educacionais que tenham ocorrido. Sem a 
vida, nada disso é possível.  
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(Martin Luther King) 

Vamos dar grandes aulas às nossas crianças sobre cidadania, sobre sólidos 
valores humanitários, de empatia e dar o verdadeiro valor que uma Escola 
possui; um ambiente de amor fraterno, de desenvolvimento do conhecimento, de 
aprimoramento de caráter, e não apenas um depósito de gente. Não ao retorno 
as aulas presenciais neste momento de crise é o que bradamos em alto e bom 
som, em nome de um país mais justo e fraterno. 

E seguramente deixaremos uma geração melhor para cuidar de nosso país em 
um futuro bem próximo. 
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