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ireçãodo SEPE/RJ 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021. 

OF/SEPE/RJ/045/2021 

 
ExmoSr 

RENAN FERREIRINHA 

MD.Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
 
 
 

Senhor Secretário, 

O SEPE/RJ mais uma vez, vem através deste apresentar mais casos de escolas fechadas 

com caso do vírus e escolas abertas mesmo com casos testados positivos entre os funcionários. 

Levamos até o seu conhecimento tais informes, e que anexamos a este, para comprovar que 

a reabertura das UE´s neste momento, em que a proliferação avança, está comprovadamente 

tendo um impacto negativo nas comunidades escolares, como a infecçãode diversos profissionais 

de educação pelo novo coronavírus (Covid-19). 

Diante da situação relatada, reforçamos nosso pedido de imediato fechamento de todas as 

unidades diante da potencial perigo para a saúde de alunos, responsáveis e profissionais de 

educação de nosso Município. 

 
Atenciosamente, 
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RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS 
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. 

(atualizado em 10.03.2021) 
 EDI Parque Alegria – 1ª CRE

O diretor adjunto está afastado com COVID e o EDI não foi fechado. Pelo contrário, vai 
reabrir amanhã (quarta-feira 02/03). 

 

 CIEPs 503 - 1 e 2 da Av Desfiles – 1ª CRE 

Fechados devido a casos de COVID-19. 

 

 EM Portugal – 1ª CRE  

Fechada por Covid-19 (15/3). 

 EM Professora Laura Sylvia Mendes Pereira – 1ª CRE

Escola está fechada porque o secretário da escola está aguardando o resultado. 

 EM Bombeiro Geraldo Dias – 2ª CRE

Funcionando com 06 alunos por turma, tendo 03 turmas funcionando. Um profissional de limpeza 
só 01 sala interditada. Uma parte sem rebaixamento próximo da cozinha. Sem sabão para lavar a 
mão. Sem controlador de acess. Sem medidor. A escola precisa de limpeza urgente da Comlurb 
(com teias de aranhas próximo ao telhado que por ser muito alto precisa de suporte técnico). 

 EM Frei Cassiano – 2ª CRE

Funcionando com 08 alunos por turma. Quadro de Funcionários completo. Sem totem de álcool em 
gel.A comunidade estácom problemas generalizado de coleta de lixo, entulho no pátio da escola. 01 
caso de suspeita de COVID. Professor em turma em quarentena. 

 EM Mário Faccini (Alto da Boa Vista) – 2ª CRE

Funcionando com 07 alunos em cada turma, tendo03 turmas funcionando. A direção não permitiu a 
entrada. Escola aparentemente bem conservada, Sem controlador de acesso (a direção afirma que 
foi fornecido pela CRE e SME). 

 EM Medeiros de Albuquerque – 3ª CRE

Funcionando com 06 alunos por turma. Comlurb com aparelhos de limpeza e uma outra empresa 
da prefeitura reparando a escola. Seguindo os protocolos. 

 EM Professor Afonso Várzea – 3ª CRE

Funcionando em 03 turmas, com08 alunos por turma. Tem controlador de acesso. Seguindo os 
protocolos. 

 

 EM Rubens Berardo – 3ª CRE 
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02 diretoras com Covid-19. Escola segue aberta. Sem rastreio inclusive pois a direção na escola 
tem contato direto com várias pessoas. 

 EM Pareto – 3ª CRE 

05 pessoas com suspeita de contágio por Coronavírus. Escola segue aberta (12/3). 

 EM Walt Disney – 4ª CRE

Detalhes: 3 suspeitas de Crianças com COVID. 2 Turmas e 2 professoras em casa por 14 
dias. 03 casos suspeitos em turmas diferentes. 

 EM Cardeal Câmara – 4ª CRE

Escola sem janelas, somente basculantes. a maioria não abre por causa da instalação 
doar. Não pode ligar ventilador e é um calor insuportável. em 2020, quando a escola voltou 
duas funcionárias se infectaram. 

 EM Ary Barroso – 4ª CRE

Escola com três casos confirmados de Covid-19 até o momento. 

 EM Bolívia – 5ª CRE 

A diretora geral da Escola Municipal Bolívia internou ontem à tarde no Hospital Quinta D'or. 
Está com falta de ar e recebendo oxigênio. 

Foi redigido e-mail para a Coordenadora da 5ª CRE solicitando o fechamento da escola a 
partir de segunda-feira (8/3) para evitar que mais pessoas se contaminem. 

A adjunta também está afastada por 14 dias. 

Mais 4 funcionários estão com suspeita de COVID-19. 

 EM Francisco Palheta – 5ª CRE

Escola aberta com um agente educador confirmado com Covid-19 e mais 2 casos 
suspeitos. 

 EM Professor Escragnolle Dória em Costa Barros – 6ª CRE

Merendeirareadaptada testou positivo para a Covid-19, pegou o resultado do teste na quinta- feira, 
dia 25/02. A direção da escola disse que pelo protocolo da Prefeituraa escola só fecha se tiver 3 
casos na mesma semana na unidade. A merendeira trabalhou na escola quarta-feira, 24/02. Pode ter 
havido a transmissão do Coronavírus. Todos os profissionais que foram trabalhar na quarta feira 
nessa escola deveriam fazer o teste. E a escola deveria fechar. 

CIEP João Batista dos Santos   ( público ) Cidade de Deus - 3 professores de Educação Infantil  
com COVID .  ABERTA  RECENTEMENTE ). 

 EM Pio X – 7ª CRE 

Fechada funcionário com Covid-19. 

 EM Leila Barcellos – 7ª CRE 

01 profissional da educação com Covid-19. 
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O check list que as diretoras entregam semanalmente não está sendo respeitado.  

Uma escola pôs “não apta” e está na lista para abrir. 

 EM Thaumaturgo – 7ª CRE 

Abrirá sem merendeiras,  servindo lanche emergencial, sem local para isolar aluno com suspeita 
de contaminação,   

As janelas  não ficarão totalmente abertas, tem salas com problemas na ventilação,não tem lugar 
para quarentena de material. 

 EM Felicidade de Moura e Castro – 7ª CRE 

a  diretora  numa reunião virtual, diz aos professores  que depois do retorno presencial, os que têm 
mais de 60 ou com comorbidades que não retornarem, ainda que permaneçam  nas atividades 
remotas, perderão suas DR. 

 

 CIEP João Batista dos Santos– 7ª CRE 

 Cidade de Deus - 3 professores de Educação Infantil  com COVID-19. Aberta  Recentemente).      

 EM Leila Barcellos – 7ª CRE  

01 profissional da educação com COVID) 

 EM  Thaumaturgo – 7ª CRE   

abrirá sem merendeiras,  servindo lanche emergencial, sem local para isolar aluno com suspeita de 
contaminação, As janelas  não ficarão totalmente abertas, tem salas com problemas na ventilação, 
não tem lugar para quarentena de material. 

 EM Felicidade de Moura e Castro – 7ª CRE 

A  diretora  numa reunião virtual, diz aos professores  que depois do retorno presencial, os que têm 
mais   de 60 ou com comorbidades que não retornarem, ainda que permaneçam  nas atividades 
remotas, perderão suas DR. 

 EM Octávio Frias – 7ª CRE 

A direção  vem pressionando os professores do grupo de risco e que apresentaram as devidas  
documentações  exigidas  para retornarem no dia 10/3  para que no caso não  não retornarem, terão 
suas matrículas remanejadas para outra unidade escolar, assim como perderão suas DR. Disse tb 
que se os professores não usarem imediatamente o aplicativo do Rio Educa em casa, terão faltas 
em seus cartões de ponto, sendo que, o aplicativo ainda não está pronto para atender os alunos. 

 EM AlphonsusGuimarães – 7ª CRE

Localizada na Cidade de Deus,a diretora adjunta apresentou diagnóstico de Covid-19. Escola na 
lista das que vão abrir no dia 03/03. 

 CIEP João Batista – 7ª CRE

Suspensas as aulas. 01 professora com suspeita de Covid-19 e outras 03 afastadas. 

 CIEP Margareth Mee – 7ª CRE

O CIEP não possui janelas (são basculantes,a maioria com dificuldade para abertura).As 
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salas não possuem ar condicionado (pois nunca foram ligados,desde a época de sua 
instalação).Quando o ventilador é ligado,a sala vira “um forno”. Problema recorrente com a 
água.Escola com problema de limpeza. 

 EM Coryntho da Fonseca – 8ª CRE

Suspensas as aulas: 01 gari está com Covid-19 e outras duas estão com suspeita. 

 EM Raul Ryff – 8ª CRE

Todos que estavam programadospara a volta neste primeiro momento. Quantitativo de alunos: 
muito abaixo do esperado. Estrutura comprometida. Realizados paliativos para abertura: pintura de 
paredes, porém sem resolver o maior problema que são as infiltrações e vazamentos causados pela 
chuva. Problemas no telhado. 

 EM Santa Francisca Xavier Cabrini – 8ª CRE

Cerca de 200 alunos (50% do total), com 05 alunos por sala. A escola passou por obra 
recentemente feita pela Riourbe e tem condições de seguir o protocolo. 

 EM Comunidade Jardim Pedregoso – 9ª CRE

Várias crianças com suspeita de COVID-19 e a escola só pede para afastar por 3 
dias!Outro problema é que a escola utiliza o mesmo banheiro para atender funcionários, 
responsáveis, visitantes e prestadores de serviço. 

 EM Princesa Isabel – 10ª CRE 

03 casos de COVID-19. 


