
 
Ofício 11/2021 – SINTEPS 

São Paulo 20 de julho de 2021. 
 
 
Prezada Senhora 
Laura Laganá, 
Diretora Superintendente do CEETEPS. 
 
 

A Diretoria Executiva do SINTEPS, tendo em vista os termos dos últimos comunicados GDS que tratam do retorno 

às atividades presenciais - para servidores técnico-administrativos, coordenadores e auxiliares de docente – a partir de 

19 de julho de 2021, e às aulas presenciais nas ETECS e FATECS a partir de 02 de agosto, encaminha a VSª, para 

urgente retorno, os seguintes questionamentos, trazidos ao SINTEPS pelos trabalhadores da autarquia: 

 

1) Considerando que o decreto estadual classifica as atividades em educação como essenciais, ferindo a legislação 

nacional sobre o tema, que não inclui as atividades educacionais como essenciais e, portanto, as desobriga 

enquanto a situação pandêmica estiver em descontrole, como é o caso no Estado de São Paulo, por que VSª não 

se utiliza da autonomia legal da autarquia para, assim como as universidades estaduais de São Paulo, 

universidades federais e rede de EPT federal, determinar o retorno às atividades presenciais, para todos os 

trabalhadores da autarquia, quando a vacinação estiver completa e a pandemia estiver sob controle? 

 

2) Considerando que não há controle da pandemia, o SINTEPS vem orientando aos trabalhadores à adesão à greve 

sanitária, conforme informamos a VSª no ofício SINTEPS 001/2021. Os trabalhadores que aderirem à greve 

sanitária, que tem como objetivo a preservação da vida dos trabalhadores e familiares, a superintendência irá 

orientar as unidades de ensino a lançarem falta? Questionamos isso pois, se assim for determinado pela 

superintendência, a orientação não mais será pela greve sanitária, mas sim pela greve com paralisação de todas 

as atividades, docentes e técnico-administrativas. 

 

3) Os trabalhadores que são do grupo de risco e/ou convivem com pessoas do grupo de risco foram retirados da 

condição do teletrabalho por quais motivos? Há estudos científicos que apontam a necessidade de uma terceira 

dose da vacina, pois tais pessoas têm menos aderência à imunização com apenas duas doses. Por que o 

CEETEPS vai colocar estas pessoas em risco?  

 

4) O Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o Estatuto do Idoso, culpabilizam os responsáveis pelos 

incapazes, mas, sendo obrigados ao retorno presencial, caso seus familiares ou o próprio responsável forem 

contaminados pela COVID-19 e evoluírem para óbito ou ‘COVID Longa’, irá o CEETEPS assumir a 

responsabilidade civil e criminal pelo óbito ou incapacidade dos trabalhadores convocados pelo empregador 

para o trabalho presencial e a exposição diária ao risco de contágio? 

 

5) Por que o CEETEPS não organiza o retorno para quando todos os alunos estiverem vacinados e imunizados? 

Até lá, também todos os trabalhadores estarão todos vacinados e os riscos inerentes ao retorno serão bem 

menores. 

 

6) Quando houver o retorno, ainda estaremos em pandemia. Quais os equipamentos de proteção individual (EPI) 

o CEETEPS irá fornecer aos trabalhadores? Por favor, especificar TODOS e quantos por trabalhador, tendo em 

vista que as máscaras precisam ser trocadas com frequência, especialmente para quem fala muito, como é o 

caso dos professores. 

 

7) De que maneira será realizado o protocolo de entrega? A orientação dada pelo SINTEPS aos trabalhadores é a 

recusa ao trabalho caso não sejam entregues os corretos equipamentos de EPI, visto que isso é uma obrigação 

do empregador. 

 



8) Com relação à limpeza de salas, ambientes e equipamentos, tendo em vista que nem em tempos normais o 

CEETEPS possui trabalhadores de limpeza em número suficiente, como será realizado o protocolo sanitário? 

Não há pessoal para a correta sanitização. Qual a solução do CEETEPS para o problema? 

 

9) Nas salas e ambientes de trabalho, teremos divisórias de acrílicos entre as carteiras, para proteger os alunos e 

docentes e os trabalhadores em função administrativa? 

 

10) Haverá testagem diária dos trabalhadores e dos alunos? Em caso de detecção de portadores do vírus, quais as 

providências que serão tomadas? Quem ficará responsável pelo rastreio em cada unidade de ensino? 

 

11) Como se dará o processo de higienização dos computadores, móveis e utensílios utilizados pelos professores 

em sala de aula quando da troca de professores? Haverá pessoal de limpeza disponível para isso?  Haverá álcool 

em gel e líquido 70% em quantidade suficiente em todas as dependências das unidades para uso dos professores, 

funcionários e alunos?  Haverá cartazes de orientação e conscientização dos protocolos de segurança em todas 

as dependências? 

 

 

Sobre problemas na organização pedagógica e operacional  
Exemplos enviados ao Sinteps por trabalhadores do Centro: 

 

12) Ministro aulas para turmas de primeiro semestre (40 alunos ou mais). Como irei dar aulas para 24 alunos 

presencialmente e 16 (ou mais) remotamente? Qual a infraestrutura para isso? 

 

13) Se tivermos que voltar dia 02/08, teremos que cumprir a nossa carga horária na escola, com alunos no presencial, 

e, também, realizarmos atividades assíncronas no TEAMS? Diante do exposto, não ganhamos para ministrar 

aula presencial e ainda trabalharmos via TEAMS. Os 30% ou 50% são para preparação de aulas e correção das 

atividades. Isso se caracterizará como hora extra. 

 

Nota do Sinteps: Os dois exemplos acima se caracterizam como trabalho dobrado, devendo ser remunerado 

como hora extra. O CEETEPS irá remunerar os docentes com estas aulas extras (o dobro de carga horária por 

cada aula ministrada simultaneamente)? 

 

14) Qual o critério de seleção dos 60% – 40%? Diversas disciplinas preveem em seu plano de ensino trabalhos em 

grupo. Dependendo do critério de seleção dos alunos, inviabilizará essa prática pedagógica. Como lecionar as 

aulas presenciais para 60% dos alunos e aulas remotas para 40% dos alunos de forma simultânea? Haverá 

câmera e sistema de som nas salas de aula, de modo a atender os alunos na modalidade remota? Pois diversos 

professores utilizam computador desktop em suas casas por não possuem notebook. O professor ficará sentado 

à sua mesa na sala de aula a fim de atender os alunos remotos? Isso não caracteriza uma priorização de um 

grupo minoritário (remoto) em detrimento de outro majoritário (presencial)? Se houver uma pergunta sobre a 

matéria por um dos grupos de alunos, o professor precisará reproduzi-la ao outro grupo? Se sim, isso não tornará 

a aula pouco dinâmica, enfadonha e desinteressante aos alunos? 

 

15) Como fica a situação dos professores (das ETECs e das FATECS) que ampliaram aulas em Unidades a centenas 

de quilômetros das suas casas, considerando a continuidade da modalidade remota?  

 

 

Situação dos alunos 
Exemplos enviados ao Sinteps por trabalhadores do Centro: 

 

16) Temos uma pergunta enviada por docente de uma Fatec do interior. Ele cita dados mostrando que 57% dos 

alunos do curso em que atua moram em outras cidades (mais precisamente, em 38 cidades diferentes). Todo 

acerto de transporte é feito com pelo menos 3 meses de antecedência, pois dependem de completar o transporte 

com outros alunos, de outras escolas e algumas cidades dependem de aprovações de câmaras de vereadores para 

disponibilizar transporte público para esses alunos. Isso se repete em todos os nossos cursos, portanto seria uma 

temeridade avisá-los agora que o retorno das aulas presenciais se dará daqui a alguns dias. Vale ainda lembrar 

que algumas dessas 38 cidades têm vacinas diferentes e momentos de aplicação diferentes. Portanto, a vacinação 

deve se estender até meados de novembro. O Sinteps pode sensibilizar a nossa Superintendência para usar de 

nossa autonomia e marcar a data de retorno para início de 2022? 

 

 



 

17) A grande maioria das Fatecs e Etecs do interior conta com um número expressivo de alunos residentes em 

cidades satélites, os quais fazem uso diário de vans/ônibus. Foi considerada a dificuldade (quem sabe até a 

inviabilidade) da locomoção desses alunos por meio desse modo de transporte coletivo? Será que as empresas 

de transporte vão concordar em fazer rodízio na cobrança das tarifas dos alunos, ou seja, trafegar com apenas 

60% da receita necessária para a sua operação? Ou será que essas empresas vão cobrar 100% da sua capacidade? 

Será que os alunos vão concordar em pagar o valor integral? 

 

18) Pelas redes sociais, verifica-se claramente que os estudantes preferem esperar a vacinação de todos, pois 

preferem retornar com maior segurança. Muitos, inclusive, cogitam trancar cursos. O retorno sem taxas baixas 

de transmissão não pode aumentar a evasão? 

 

19) Pergunto a qualquer um dos membros da Direção do SINTEPS: Qual o quantitativo aproximado de profissionais 

em exercício (concursados e ativos) dentro do total de Etecs e Fatecs + Administração Central? E, deste número, 

quantos aproximadamente se afastaram, temporariamente ou definitivamente, devido a problemas de saúde 

ligados à pandemia? Repetimos a pergunta do trabalhador tendo em vista que o SINTEPS já fez a mesma 

pergunta para o Gabinete da Superintendência em diferentes momentos, mas até agora não obtivemos resposta. 

  

20) Quais reformas foram feitas para adequar as instalações para o atendimento correto em tempos de pandemia? 

Foi comprada água em quantidade suficiente para os alunos e trabalhadores? Houve/haverá manutenção 

adequada dos equipamentos de ar-condicionado? Foram comprados equipamentos para a correta ventilação de 

todos os ambientes das unidades? 

 

 

Aguardando urgente retorno, tendo em vista que a vida de muitos dependem destas respostas, despedimo-nos 

atenciosamente, 
 

 

 
Silvia Elena de Lima (Presidente do SINTEPS) 

 


