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De acordo com a APP-Sindicato, 
é importante que a categoria 
se mobilize para denunciar as 
condições sanitárias dos colégios 
que impedem a retomada das 
atividades presenciais

Diante do quadro grave da pandemia pelo 
Covid-19 no Paraná e a ameaça do governador 
Ratinho Jr. de retorno das atividades presenciais, 
a APP-Sindicato iniciou uma campanha de veri-
ficação das condições físicas e sanitárias das es-
colas de todo estado. O Sindicato reafirma que é 
necessário que educadores(as), pais e comuni-
dade escolar chequem as condições de biosse-
gurança das unidades e lutem pela garantia da 
vida e saúde de todos(as).

A partir desta necessidade, a APP-Sindicato 
construiu um protocolo de verificação das condi-
ções sanitárias das escolas, o qual deve nortear 
os(as) educadores(as) durante as inspeções dos 
Colégios. Além de enfatizar a necessidade da va-
cinação dos(as) profissionais da educação e es-
tudantes, o documento aponta o passo a passo 
da fiscalização das escolas.

“Sabemos que as escolas não têm condi-
ções sanitárias para esse retorno, então é im-
portante que os(as) integrantes das comissões 
preencham todo o formulário e encaminhem 
fotos e demais materiais”, explica a vice-presi-
denta da Confederação Nacional dos(as) Traba-
lhadores(as) em Educação (CNTE), professora 
Marlei Fernandes.

O formulário pode ser acessado no site da 
APP-Sindicato e as fotos deverão ser encami-
nhadas para o e-mail denuncias@app.com.br. 
É importante a participação de toda comunida-
de escolar, incluindo pais, mães, responsáveis 
e também estudantes. Todos(as) podem e que 
devem denunciar o governo, que mente na mí-
dia, desmascarando Ratinho Jr com evidências 
reais das atuais condições sanitárias das esco-
las paranaenses.

A APP-Sindicato ressalta ainda que conti-
nuará atuando contra mais esta proposta do 
governador e do Secretário da Educação, Re-
nato Feder. 

Sindicato recebe 
denúncias da 
falta de condições 
das escolas 
paranaenses
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dade do Governo do Paraná de garantir a seguran-
ça das comunidades escolares com a volta às aulas 
presenciais. A Semana, dedicada à preparação dos 
professores e professoras para o ano letivo, tem 
acontecido sem que seja respeitado o protocolo de 
biossegurança para conter a epidemia de Covid-19. 
A APP Sindicato recebeu e documentou denúncias 
de professores de todas as regiões do Paraná sobre 
aglomeração de pessoas, falta de equipamentos de 
proteção individual e até desrespeito do distancia-
mento mínimo.

“A Secretaria da Educação não está  cumprindo 
as regras fixadas pelo próprio Governo do Estado”, 
denuncia o professor Daniel Nascimento Matoso, 
presidente do Núcleo da APP em Cascavel. “O Go-
verno do Estado exige que essa formação seja feita 
presencialmente, expondo desnecessariamente os 
professores”, afirma.

Matoso relata que na manhã de quinta-feira 
constatou o descumprimento do protocolo de bios-
segurança na escola em que trabalha, a Padre Car-
melo Perroni, em Cascavel. “Não havia aferição de 
temperatura na entrada. Álcool gel, só na secretaria 
da escola. Eram mais de 60 pessoas reunidas, em ca-
deiras com no máximo 1 metro de distância”, conta. 
Decreto do Governo do Estado determina reuniões 
com no máximo 25 pessoas, distantes pelo menos 
1,5 metro umas das outras.

Na tarde de quinta-feira, Matoso visitou ou-
tras duas escolas em Cascavel e constatou situa-
ções semelhantes de descumprimento do proto-
colo para evitar disseminação do coronavírus. “Na 
Heliodoro Ébano Pereira e na Wilson Jofre havia 
mais de 50 pessoas reunidas numa sala. Falei aos 
colegas sobre o risco a que estavam expostos, mas 

Semana Pedagógica acontece 
em meio a falta de condições 
sanitárias nas escolas
APP-Sindicato acompanhou os dois dias de debate pedagógico e recebeu relatos sobre condições 
propícias para a propagação do vírus da Covid-19

eles não podem se ausentar, são obrigados a estar 
presentes”, diz.

As situações relatadas por Matoso deixam claro 
que, ao contrário do que tem dito à imprensa Re-
nato Feder, empresário secretário da Educação do 
Paraná, as escolas não têm estrutura para o início 
das aulas híbridas, previstas para começar no dia 
primeiro de março. Se não tem segurança para os 
educadores, que são apenas parte da comunidade 
escolar, imaginem com o retorno dos estudantes às 
aulas presenciais.

A partir desta necessidade, a APP-Sindicato cons-
truiu um protocolo de verificação das condições sani-
tárias das escolas, o qual deve nortear os(as) Educa-
dores(as) durante as inspeções dos Colégios. Veja na 
matéria a seguir, como você pode contribuir na fisca-
lização sobre as condições de segurança nas escolas 
públicas de todo estado. Acesse os canais oficiais da 
APP-Sindicato e acompanhe as orientações e notí-
cias sobre o retorno às aulas durante a pandemia. 

“Não havia aferição 
de temperatura na 
entrada. Álcool gel, 
só na secretaria da 
escola. Eram mais de 
60 pessoas reunidas, 
em cadeiras com no 
máximo 1 metro de 
distância”, comenta 
o professor Daniel 
Nascimento Matoso 
de Cascavel ao relatar 
a falta de cuidado 
biosanitários durante 
a Semana Pedagógica 
na sua escola. Em todo 
Estado, centenas de 
educadores relatam 
situações de descaso e 
desrespeito à vida.


