
  
  

Educação   vira   essencial   por   decreto,   
sem   nunca   ter   sido   prioridade   

  

Movimento    Famílias   pela   Vida    se   opõe   à   classificação   da   
educação   presencial   como   essencial   neste   que   é   o   pior   momento   

da   pandemia   de   Covid-19   em   São   Paulo   

  
  

O   Governo   de   São   Paulo   decretou   hoje   (27/03)   que   a   educação   é    atividade   essencial    no   
estado.   Essa   decisão   foi   tomada   depois   de   intenso   lobby   do   Movimento   Escolas   Abertas,   
que   representa   famílias   de   escolas   particulares   e   tem   contatos   privilegiados   no   meio   
político.   As    famílias   de   escolas   públicas   não   foram   consultadas    sobre   suas   prioridades   
em   nenhum   momento   da   pandemia.   
  

Por   isso,   nós   do   movimento    Famílias   pela   Vida    estamos   trabalhando   para   levantar   os   
pontos   essenciais   para   uma   reabertura   segura   das   escolas   e   exigir   que   Governo   do   Estado   
e   Prefeitura   nos   recebam.     
  

Neste   momento,   o   Brasil   enfrenta   sua    pior   fase   na   pandemia .   Ontem   (26/03)   foram   
registradas   3.650   mortes   por   covid-19,    1.193   apenas   no   estado   de   São   Paulo .   Em   um   
cenário   como   esse,   é   um   escárnio   com   a   população   priorizar   a   abertura   de   qualquer   
atividade.   O   momento   exige   medidas   drásticas   para   a   redução   da   circulação   de   pessoas.   
  

Nós   exigimos:   
  

- educação   remota    emergencial   de   qualidade,   com   fornecimento   de   equipamentos   e   
internet   para   todos   os   alunos   

- auxílio   emergencial    que   garanta   a   dignidade   da   população   
- aumento   da    testagem   e   rastreio    de   contatos     
- lockdown    efetivo   
- esforços   incessantes   para   a    aquisição   de   vacinas    no   mercado   internacional   

  
O   exemplo   da   cidade   de    Araraquara    mostra   que   o   lockdown   é   a   única   medida   imediata   ao   
alcance   do   poder   público   para   diminuir   o   número   de   contágios   pelo   coronavírus.   
  



Movimento   Famílias   pela   Vida   -   Em   Defesa   da   Escola   Pública   
  

Somos   um   movimento   formado   por   famílias   de   alunos   da   escola   pública   da   Prefeitura   e   do   
Estado   de   São   Paulo.   Lutamos   para   que   a   educação   pública   seja   uma   prioridade   real.   
Acreditamos   que,   nesse   momento,   as   atividades   escolares   não   devem   ser   retomadas   na   
sua   modalidade   presencial,   para   evitar   o   agravamento   da   pandemia   do   coronavírus.     
  

Redes   Sociais   
https://www.instagram.com/familiaspelavida   
https://www.facebook.com/familiaspelavida   
https://twitter.com/FamiliasPVida   
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