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

(atualizado em 19.04.2021) 

 
1ª CRE 

1. EDI Parque Alegria  
O d iretor a djunto e stá a fastado c om COVID e  o  EDI n ão f oi fechado. Pelo 
c ontrário, v ai reabrir amanhã (quarta-feira 02/03). 
 

2. CIEPs 503 - 1 e 2 da Avenida Desfiles  
Fechados devido a casos de COVID-19. 
 

3. EM Portugal  
Fechada por Covid-19 (15/3). 
 

4. EM Professora Laura Sylvia Mendes Pereira  

Escola está fechada porque o secretário escolar está aguardando o resultado. 
 

2ª CRE 
5. EM Bombeiro Geral do Dias  

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 amão. 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). 
 

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

7. EM Mário Faccini  
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). 
 

8. CM Winnie Mandela 

   Morte por covid da profissional AEI, Rosilane Gonçalves. 
 
 

3ª CRE 
9. EM Medeiros de Albuquerque  

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

10. EM Professor Afonso Várzea  
Funcionando em 03 turmas, com 08 alunos por turma. Tem controlador de acesso. 
Seguindo os protocolos. 
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11. EM Rubens Berardo  
02 diretoras com Covid-19. Escola segue aberta. Sem rastreio inclusive, pois a direção 
na escola tem contato direto com várias pessoas. 
 

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

13. CM Emanuel  

Diretora falecida- covid. Mais 2 casos de COVID-19 na escola. 
 

14. EM Sarmiento 
Assédio aos funcionários -  Escola funcionando sem os protocolos, pais indo à escola e 
falando com funcionários sem máscara. E a direção nada faz. 
 

15. EM Liberato Bittencourt  
Tem 3 casos de COVID-19 e a Direção da Unidade Escolar colocou no painel e até 
agora não teve orientação da 3 CRE se autoriza o fechamento da escola para limpeza e 
higienização. 
 

16. CM Lins de Vasconcelos  

Fechada! Três (3) casos de covid.  
 

17. EM Dom João VI 
Uma professora com suspeita de COVID-19, só suspenderam os alunos da turma da 
Professora. Os outros alunos e demais Profissionais da Educação estão trabalhando 
normalmente. 
 

18. Creche Municipal Nova Brasília 

Nessa unidade escolar teve o retorno das turmas da pré escola, porém a direção da 
unidade está mantendo os agentes de educação infantil na unidade para cumprimento 
do horário integral de trabalho, colocando em risco a SAÚDE e comprometendo a 
integridade física desses profissionais, aglomerando no momento delicado dessa 
pandemia. Os agentes estão sem atendimento presencial com as crianças porque o 
berçário e material ainda ñ retornaram. É de muita indignação ver expor esses 
profissionais a tamanho risco para cumprimento de carga horária. Poderia fazer de 
forma remota e ñ presencial. Direção faz assédio moral com seu corpo docente. 
 

19. EM Professor Visitação 

Escola Aberta e Todos que estavam trabalhando presencial estão infectados. 
 
 

4ª CRE 
20. EM Walt Disney  

03 suspeitas de crianças com COVID. 2 Turmas e 2 professoras em casa por 14 dias. 
03 casos suspeitos em turmas diferentes. 
 

21. EM Cardeal Câmara  
Escola sem janelas, somente basculantes. a maioria não abre por causa da instalação 
do ar. Não pode ligar ventilador e é um calor insuportável. em 2020, quando a escola 
voltou duas funcionárias se infectaram. 
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22. EM Ary Barroso  
Escola com três casos confirmados de Covid-19 até o momento. 
 

23. EM Medalhista Olímpico Lucas Saatkamp  

Localizada na Comunidade da Maré, diretora testou positivo para Covid-19. 
 

24. EM São João Batista  
Merendeira infectada, assim como toda sua família. 
 

25. EM Honduras 

Agente educador com suspeita de Covid-19. Fez teste, mas a Cliníca da Família 
demora 6 dias para expedir o resultado. 
 

26.  EM Dilermando Cruz 

Dois casos de covid na Coordenadora e professor em cargo de apoio à direção. 
 
 

27. Edi Medalhista Olímpico William Peixoto Arjona (Maré) 

Uma professora da pré-escola testou positivo ontem (11/04). A unidade escolar ficara 
fechada um dia para higienização e depois reabrirá. 

 
 

5ª CRE 
28. EM Bolívia  

A diretora geral da Escola Municipal Bolívia internou no Hospital Quinta D'or. Está com 
falta d ear 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. 
 

29. EM Francisco Palheta  
Escola aberta com um agente educador confirmado com Covid-9 e mais 02 casos 
suspeitos. 
 

30. EM Mozart Lago  
Caso de Covid. Escola aberta. 
 

31. EM Acre  

A diretora adjunta está de licença médica, a coordenadora pedagógica está com Covid-
19 e  a diretora geral está sozinha na gestão da escola aberta. 
 
 

6ª CRE 
32. EM Professor Escragnolle Dória em Costa Barros  

Merendeira readaptada 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 03 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. 



SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS 

D A EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 
Fundado em 16 de julho de 1977 

Rua EvaristodaViega,55-7 e 8ºandares-Centro-Cep:20031-040-RiodeJaneiro- RJ 

email:secretaria@seperj.org.brCNPJ:28.708.576/0001-27 

 

       

 
33. EM Vírgilio Várzea 

A professora Jane Ribeiro, da EM Virgílio Várzea, no pechincha,  faleceu  devido à 
complicações de covid -19 no  dia 30 de março. Ela estava trabalhando na sala de 
leitura, distribuindo livros para os alunos durante este período de pandemia. O esposo 
dela encontra-se também com covid.   
 

34. EM Luiz Camillo 

A merendeira readaptada, Solange, retornou ao trabalho na secretaria da escola Luiz 
Camillo, em santa maria, em fevereiro. Ela já havia alertado várias vezes à direção da 
escola que muitos responsáveis e alunos entravam na escola sem máscaras. Solange, 
muito indignada, atendia muitas pessoas sem máscaras, seu filho tem epilepsia e sua 
máe de 76 anos era cardíaca e hipertensa.  Solange fez denúncias ao sepe e reclamou 
com a direção da escola. A mãe dela faleceu em 4/03 por covid -19, e Solange faleceu 
no dia 13/02, no hospital Assim do Méier. Mais outras sete pessoas da família também 
foram contaminadas. Solange trabalhando desta forma levou o covid para a sua família. 

 
35. EM  Alípio Miranda 

Está tendo aula só pela manhã, porque inacreditavelmente, 4 professoras do turno da 
tarde estão com Covid-19 !!! 
 

36. EM Eugênia Dutra Hamamm 
Voltou os Primeiros e segundos anos de escolaridade. Duas professoras foram 
afastadas pelo médico por 14 dias porque os filhos delas estão com Covid-19. Hoje, 
12/04,  a aula foi suspensa amanhã provavelmente direção e cordenação ficará com 
esses alunos. Merendeira internada no hospital com Covid-19 há 8 dias. E a Prefeitura 
do RJ quer manter as aulas presenciais nessa escola. 
 

37. E.M. Carlos Delgado 

3 professoras afastadas por COVID. 
 

38. CIEP Adão Pereira Nunes 
Contágio muito grande. Na semana que abriu, toda equipe foi contaminada - 1 
falecimento domingo 18/4 
 
 

7ª CRE 
39. CIEP João Batista dos Santos  

03 professores de Educação Infantil com COVID-19. Aberta recentemente. Suspensas 
as aulas. 01 professora com suspeita de Covid-19 e outras 03 afastadas. 
 

40. CIEP Margareth Mee  

O CIEP não possui janelas (são basculantes, a maioria com dificuldade para abertura). 
As 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. 
 

41. EM Pio X  

Fechada funcionário com Covid-19. O check list que as diretoras entregam 
semanalmente não está sendo espeitado. Uma escola pôs “não apta” e está na lista 
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para abrir. 
 

42. EM Felicidade de Moura e Castro  
A diretora numa reunião virtual, diz aos professoresque depois do retorno presencial, 
os que têm mais de 60 ou com comorbidades que não retornarem, ainda que 
permaneçamnas atividades remotas, perderão suas DR. 
 

43. EM Juan Montalvo  

A diretora está com COVID, uma funcionária também confirmada e uma outra 
suspeita aguardando o resultado. 
 

44. EM Leila Barcelos  

01 profissional da educação com COVID-19. 
 

45. EM Thaumaturgo  
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. 
 

46. EM Octávio Frias  

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 de 
não retornarem, terão suas matrículas remanejadas para outra unidade escolar, assim 
como perderão suas DR’s. 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. 
 

47. EM Alphonsus Guimarães  

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

48. EDI Debret   

01 caso confirmado, uma professora infectada por Covid-19. Um aluno afastado, 
esperando resultado do teste. Uma funcionária readaptada com sintomas; encontra-se 
afastada mas ninguém deu notícias sobre ela. Três  professoras com crise  de 
ansiedade, à base de calmantes por terem que ir para escola diante deste quadro. 
Comunidade apavorada pede solução. 
 

49. Ciep Luiz Carlos Prestes 
Sem Limpeza o Ciep Luiz Carlos das Prestes tem retorno previsto para o dia 14/04 - 
apenas com 01 (um) funcionário para limpeza, o mato tomou conta da inúmeros 
pedidos não atendimentos para limpeza foram feitas a CRE e a COMLURB. 
 

50. EM Professor Carlos Delgado de Carvalho 

Professores afastados por casos de Covid na escola. 
 

51. EM Azerbaijão  
Professora afastada porque aluno está com suspeita de covid 
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8ª CRE 
52. Ciep Chiquinha Gonzaga  

Escola sem água (item essencial pra o combate ao vírus) com apenas uma fase de luz 
(pra ligar o computador tem que desligar outra coisa). Pessoas trabalhando com 
membros da família com covid em casa (fazendo o vírus circular), pessoas vendo seus 
familiares adoecerem sendo que só saem pra trabalhar (em condições insalubres). 
 

53. EM Coryntho da Fonseca  

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

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

55. EM Santa Francisca Xavier Cabrini  
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. 
 

56. Creche Municipal Recanto Feliz   
O professor adjunto Cláudio Malta de Sá, faleceu no dia 07 de abril de covid-19  

 
9ª CRE 
57. EM Comunidade Jardim Pedregoso 

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

58. EM Joao Proença  

Estagiário morreu  de COVID após retorno. 
 

 
 

10ª CRE 
59. EM Princesa Isabel  

03 casos de COVID-19. 
 

60. EM Tatiana Memória  
Diretora se encontra no CTI. Não conseguimos obter maiores detalhes, mas 
levantamos que está com 60% do pulmão e com o rim inflamado, requerendo maiores 
cuidados. 
 

61. EM Professora Dione Freitas Felisberto de Carvalho  

O marido da diretora faleceu vítima de Covid-19. 
 

62. EM Coqueiros F 
Falecimento em decorrência do covid: Gari – Lenir e da Agente educadora Nilceia e a 
escola CONTINUA ABERTA. 
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