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EDUCAÇÃO MUNICÍPIOS PODEM DECIDIR SE SEGUEM OU NÃO RECOMENDAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL PARA SUSPENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS

Escolas.
São José irá
manter atendimento
presencial, com
capacidade reduzida,
de acordo com a
prefeitura
Cláudio Vieira/PMSJC

São JOSÉ MANTÉM AULAS
Sob alegação de controle dos protocolos contra o coronavírus, município resolveu
não acatar recomendação do governo estadual e irá manter atividades nas escolas
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Thaís Leite
@_thaisleite

Após o governo estadual anunciar uma antecipação do recesso escolar para a próxima
semana, com suspensão das
aulas presenciais durante a
fase emergencial do Plano SP,
a Prefeitura de São José dos
Campos informou que irá manter as atividades realizadas desde o início de fevereiro.
A decisão foi apresentada
pelo governo Felicio Ramuth
(PSDB) em uma coletiva de imprensa. Segundo a Secretaria
de Educação, desde o retorno

das aulas presenciais, nenhum
surto de coronavírus fora identificado nas unidades.
O município apontou ainda
que registra, até aqui, 17 casos

positivos em alunos -- fora das
escolas, além de 11 em profissionais da área da educação.
“Se precisarmos como sociedade fazer algum sacrifício
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presenciais a partir de 8 de
fevereiro em São José.

média de frequência
inferior a 21%.
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obrigatório de máscara e
distanciamento social.

alunos e 11 em profissionais
da educação.

tiveram a opção de
presença opcional,
B Alunos
B Com
voltar para as atividades
município apresentou

nas escolas incluem B Segundo município, hoje há
B Regras
35% de capacidade, uso
17 casos confirmados em

para que as crianças sejam
atendidas, e as crianças que
mais precisam, que precisam
da marmita, que precisam da
aula, às vezes não tem internet,
esse sacrifício é válido. Não
tem nada mais importante nesse momento do que promover
educação”, disse o secretário,
Jhonis Santos.
Para a professora Jessica Marques, diretora do Sindicato dos
Servidores, a medida é considerada ‘absurda’.
“O Felicio, ao não aplicar a
recomendação do governo do
Estado, aprofunda uma política
negacionista que vai representar um aumento de contaminação não só nas escolas, como
em toda a cidade”.
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