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COMUNICADO SOBRE RETORNO PRESENCIAL NAS ESCOLAS PARTICULARES 
 
 O SINTEENP (Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Privado da Paraíba) vem a público 

expressar sua indignação com os ataques sofridos pelos profissionais da educação nos últimos tempos. Diante 
disso, esclarece à sociedade: 

 
1. Pais, alunos e equipes diretivas das escolas são testemunhas do enorme esforço empreendido por 

professores e professoras desde março de 2020 a fim de se adaptarem à realidade do ensino remoto e às 
exigências desse formato, levando os profissionais a um exaustivo processo de capacitação e replanejamento 
de suas práticas, forçando-os, ainda, em muitos casos, a um investimento em ferramentas tecnológicas para 
um melhor desempenho de suas atividades; 

 
2. A dedicação integral dos profissionais refletiu-se, em virtude das demandas das escolas, em inúmeros 

momentos de reuniões virtuais, fora de horário de trabalho e não remuneradas, treinamentos, gravações de 
aulas, impondo ao professor uma redobrada carga de trabalho, a fim de diminuir os prejuízos emocionais e 
pedagógicos enfrentados pelos alunos e suas famílias com as quais os professores sempre se solidarizaram; 

 
3. Os professores e professoras reconhecem a urgência na vacinação dos grupos prioritários já definidos pelas 

autoridades sanitárias. Mas a escola não pode ser transformada em novo foco de disseminação do vírus, 
gerando outra onda de infecção generalizada. Os profissionais da educação lutam para que a comunidade 
escolar (inclusive os pais de alunos e proprietários de escolas) se mobilize em favor da imediata vacinação 
dos educadores com o mesmo esforço, inclusive jurídico, que tem feito pelo retorno às aulas presenciais. 
Pois só com a vacinação e imunização haverá um retorno seguro, evitando perdas irreparáveis ou infecções 
de professores, professoras e trabalhadores em geral, como têm ocorrido; 

 
4. Pedimos à sociedade que se coloque, neste momento, ao lado de uma categoria que, há mais de um ano, 

vem reinventando suas práticas, sofrendo com perdas salariais, com pressões psicoemocionais e com 
sobrecarga de trabalho em favor da manutenção da qualidade do ensino, da formação com excelência de 
seus alunos e da sobrevivência das escolas enquanto luta, ao lado das famílias, pela vida. 

 
5. Por tudo o que foi exposto, entendemos que não é pedir demais, nem ser corporativista ou solicitar privilégio, 

quando um profissional da educação pede que as autoridades, as famílias, e os empresários do setor, 
declarem a urgência da imunização contra a COVID-19 para a comunidade escolar, antes do retorno das 
aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino. 

 
 

Assembleia dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino privado da Paraíba 
Diretoria do SINTEENP-PB 

Paraíba, em 27 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRIVADO DA PARAÍBA 
SEDE: Rua General Osório, 109, Centro - João Pessoa - PB - CEP: 58.010-780 - FONES: (83) 3221-8935 / 9352-6386 

DELEGACIAS: Patos - Rua Frei Martinho, 18 - SL C - Centro | Cajazeiras - Pça. Sagrado Coração de Jesus 
E-MAIL: sinteenppb@hotmail.com | SITE: www.sinteenp-pb.org.br 

 

mailto:sinteenppb@hotmail.com
mailto:sinteenppb@hotmail.com
http://www.sinteenp-pb.org.br/

