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Moção em apoio à inclusão dos
professores e funcionários das escolas
no grupo prioritário da 1ª fase de
vacinação contra a COVID-19.

CONSIDERANDO que a Prefeitura de São Paulo autorizou o retorno às atividades
presenciais nas Unidades Educacionais a partir de 1º de fevereiro de 2021, respeitando o
limite de 35% da capacidade de atendimento de cada escola. O que vale para todas as
escolas municipais e estaduais, na rede pública e privada, em todas as etapas de ensino:
Educação Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos – EJA1.
CONSIDERANDO que todos os professores e funcionários das escolas públicas e
privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio,
profissionalizantes e EJA) e do ensino superior estão na descrição dos grupos prioritários do
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-192.
CONSIDERANDO que o Brasil fechou suas escolas por 40 (quarenta) semanas
durante a pandemia, praticamente o dobro do tempo visto no resto do mundo (22
semanas)3.
CONSIDERANDO que as matrículas nas escolas e faculdades particulares estão
sendo adiadas neste começo de ano letivo devido ao atual cenário de pandemia. No ensino
superior, os alunos estão postergando o ingresso para a metade do ano ou começo de

Decreto determina volta às aulas presenciais em fevereiro em SP. Disponível em:
<https://noticias.r7.com/sao-paulo/decreto-determina-volta-as-aulas-presenciais-em-fevereiro-em-sp28012021>.
2 MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
COVID-19. 2ª edição. Brasília.
3 Fechamento das escolas pela Covid-19 durou no Brasil o dobro da média mundial. Disponível em:
<https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/fechamento-das-escolas-pela-covid-19-durou-nobrasil-dobro-da-media-mundial-24853209>
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2022. Já na educação básica, os colégios estão percebendo uma demora por parte dos pais
para realizar as matrículas dos filhos4.
CONSIDERANDO que à medida que as aulas retornaram, os profissionais de
ensino, imprescindíveis para proporcionar o futuro de nossas crianças e jovens, retornaram

Proponho ao Egrégio Plenário, nos termos regimentais, moção em apoio à
inclusão dos professores e funcionários das escolas no grupo prioritário da 1ª fase de
vacinação contra a COVID-19.
Requeiro, outrossim, que após a deliberação, seja dada ciência do teor dessa
moção aos Excelentíssimos Senhores Bruno Covas Lopes, Prefeito da Cidade de São Paulo
e João Agripino da Costa Doria Junior, Governador do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões,

ANDRÉ SANTOS

ATÍLIO FRANCISCO

Líder da bancada do Republicanos

Vereador Republicanos

SANSÃO PEREIRA

SONAIRA FERNANDES

Vereador Republicanos

Vereador Republicanos

Universitários
e
pais
de
alunos
adiam
matrícula.
Disponível
<https://abmes.org.br/noticias/detalhe/4225/universitarios-e-pais-de-alunos-adiam-matriculas>.
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