
 

OFÍCIO 012/2020 – SINTEPS 

São Paulo, 23 de março de 2020. 
 
Prezadas Senhoras 
Patrícia Ellen da Silva 
Secretária do Desenvolvimento Econômico 
Prof. Laura Laganá 
Diretora Superintendente do CEETEPS 
 

Muito embora o governador tenha determinado a antecipação dos 

recessos anuais (abril, julho e outubro) para os professores da rede estadual de 

educação e para os professores do CEETEPS, as orientações geradas pelos 

comunicados da Superintendência, da CESU e da CETEC, bem como a cartilha 

do teletrabalho publicada em 20/03/2020, vão em outra direção e, por estas 

orientações a partir de hoje: 

1. Estamos em teletrabalho e não em recesso. 

 

As equipes gestoras estão encaminhando atividades para os 

docentes fazerem planejamento, treinamentos e inserção de atividades 

aos alunos, o que caracteriza trabalho e não recesso; 

 

Destacamos um trecho do Memorando 009/2020 da CETEC 

 

 
 

2. Estes dias de teletrabalho devem ser contabilizados para os 200 dias 

letivos e/ou 800 horas de aulas, pois são de efetivo exercício. 

 

3. Como estamos em teletrabalho, reivindicamos a imediata suspensão do 

recesso escolar e que sejam estabelecidas novas regras, visto que 

NINGUÉM suportará ir de abril a dezembro sem recessos. A medida é 

inconsequente. 

Consideramos que as medidas tomadas pelo CEETEPS são no sentido de 

não perder o semestre letivo, o que é bom para os alunos, docentes e toda 

comunidade escolar, desde que ESTEJAMOS EM EXERCÍCIO E NÃO EM 

RECESSO.  

Consideramos ainda que: 

1. Nem todos os alunos têm acesso a internet; 



2. Nem todos os professores têm acesso a internet; 

3. Nem todos os docentes e discentes possuem computadores pessoais 

para inserir atividades ou recebê-las; 

4. Não será um tele treinamento que vai dar conta das dificuldades que 

muitos terão em usar as plataformas, visto serem nossos 

professores contratados para atividades presenciais, não sendo 

de seu domínio pleno o uso de plataformas; 

5. Há um pedido do governo para que não se lancem muitos vídeos na 

internet neste período de crise para não colapsar o sistema; 

6. As disciplinas de laboratório e oficinas não poderão ser feitas a 

distância. 

Como o CEETEPS irá equacionar todos os problemas que irão surgir é 

uma reivindicação recorrente dos docentes que precisa ser urgentemente 

respondida. 

 

Aguardando urgente retorno, 

 

Atenciosamente. 

 

 

Silvia Elena de Lima 

Presidente do SINTEPS 

 


